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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
   
 
 



   

7 
 

Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 

 



   

10 
 

Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
 
 



   

2 
 

 
De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
 
 



   

4 
 

6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
 
 



   

2 
 

 
De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  



   

8 
 

van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 



   

12 
 

regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
 
 



   

2 
 

 
De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
 
 



   

3 
 

Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
 
 



   

3 
 

Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
 



   

1 
 

 
Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 

 



   

10 
 

Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
 



   

1 
 

 
Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
 



   

1 
 

 
Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 

 



   

10 
 

Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  



   

8 
 

van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 



   

12 
 

regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
 
 
 
 
 
 



   

13 
 

 
 
 
Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
 



   

1 
 

 
Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
 



   

9 
 

Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  



   

8 
 

van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
 
 



   

2 
 

 
De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
 
 



   

4 
 

6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
 
 



   

4 
 

6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
 



   

9 
 

Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
 
 



   

4 
 

6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 



   

11 
 

vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 



   

12 
 

regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 



   

12 
 

regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  



   

8 
 

van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
 



   

1 
 

 
Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 



   

11 
 

vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 

 



   

10 
 

Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 



   

12 
 

regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 



   

11 
 

vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 

 



   

10 
 

Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
 



   

9 
 

Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 

 



   

10 
 

Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
   
 
 



   

7 
 

Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
 
 



   

2 
 

 
De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
 
 



   

4 
 

6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  



   

8 
 

van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
 



   

9 
 

Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 



   

11 
 

vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
 
 



   

4 
 

6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
 



   

1 
 

 
Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
 
 



   

2 
 

 
De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
   
 
 



   

7 
 

Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
 



   

9 
 

Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
 
 



   

3 
 

Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 



   

12 
 

regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
 
 



   

3 
 

Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
   
 
 



   

7 
 

Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  



   

8 
 

van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
 
 



   

4 
 

6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
   
 
 



   

7 
 

Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
 
 



   

2 
 

 
De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  



   

8 
 

van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
 
 



   

4 
 

6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  



   

8 
 

van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
 
 
 
 
 
 



   

13 
 

 
 
 
Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
 
 



   

2 
 

 
De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
 



   

9 
 

Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
 
 



   

3 
 

Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 



   

11 
 

vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
 
 
 
 
 
 



   

13 
 

 
 
 
Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 

 



   

6 
 

Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
 



   

1 
 

 
Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 



   

5 
 

6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
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Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
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Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
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Concept notulen 22e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op dinsdag 22 september 2020 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
Agendapunt 1: Opening door de waarnemend voorzitter 
Cornel van Schayck, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 22e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur met een aantal huisregels in verband met COVID-19 en heet 
vervolgens alle aanwezigen welkom.  
 
Normaliter zijn twee leden van het landelijk bestuur bij de jaarvergadering aanwezig. In verband met  
het coronavirus is besloten hiervan dit jaar af te wijken. Wel is Joop Bongers, directeur van 
Sportvisserij Nederland aanwezig. Hij wordt van harte welkom geheten. 
 
Een heel hartelijk welkom aan de heer Thijs Killaars, lid van de Arbitragecommissie.  
 
Gerrit Haas, eveneens lid van de arbitragecommissie, heeft gelet op diens leeftijd en de 
omstandigheden aangegeven de Algemene Ledenvergadering dit jaar even voorbij te laten gaan. 
Dat geldt eveneens voor Jan Jörissen, ons zeer gewaardeerd erelid. 
 
De leden van het Decoratiecollege zijn vanavond allemaal present. Hans van den Akker, Chris Arets, 
Cor Cornelissen en Ger Timmermans worden van harte welkom geheten. 
 
Eveneens een hartelijk welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en aan Thijs Verstegen, onze wedstrijdcoördinator. 
 
Ook Wim Geilen en Guus van der Nat, leden van de kascontrolecommissie, worden hartelijk welkom 
geheten. Jan van Hegelsom moest vanwege gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
 
Namens het bestuur van Sportvisserij Limburg is aanwezig: Cornel van Schayck, Dieter Breuer, Thijs 
Belgers, Didier Lemmens en Eric Schaufeli.  
 
Vanuit het bureau is aanwezig: Ben Willems (adviseur), Ramon Pasmans (adviseur) en Patricia Koelen 
(manager bedrijfsvoering). 
Patricia Koelen is samen met Astrid Galis en Roland van Aalderen van het landelijk bureau, tevens 
vertrouwenspersoon voor de organisatie. 
 
Waterschapsbestuurder Gerard IJff zet zich via de partij Water Natuurlijk Limburg in het bijzonder in 
voor de sportvisserij. Hij was vanavond graag aanwezig geweest maar moest zich i.v.m. 
familieomstandigheden afmelden voor deze vergadering. 
 
Helaas is de federatie het afgelopen jaar meermaals opgeschrokken door de trieste kennisgevingen 
over leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
Ter nagedachtenis aan alle leden, bestuursleden en oud-bestuursleden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen, nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.  
 
Agendapunt 2: Presentielijst, vaststellen quorum en vaststellen agenda 
De presentielijst is door bestuursleden van 35 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen. Het totaal aantal stemmen 
van alle aangesloten verenigingen bedraagt 297 stemmen. 
Vooraf hebben 38 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Hiermee is het benodigde quorum ten behoeve van de besluitvorming behaald. 
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De Algemene Ledenvergadering zou feitelijk reeds op 25 mei jl. plaatsvinden. Door COVID-19 is deze 
vergadering uitgesteld tot heden. 
Met uitzondering van de agenda en het verslag van de kascontrolecommissie zijn de stukken voor 
deze vergadering reeds 14 mei jl. zowel per post als digitaal aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen verstuurd. Deze stukken waren tevens in te zien op de website met uitzondering van de 
financiële stukken behorende bij de punten 6a, 6b en 6c. De uitnodiging, de agenda en het verslag 
van de kascontrolecommissie zijn op 4 augustus jl. verzonden. 
 
In de uitnodiging werd verzocht om eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of ten behoeve 
van de rondvraag vooraf alvast aan de federatie te sturen. Een aantal vragen is tijdens een gesprek 
met de betreffende verenigingen reeds beantwoord. Er is een drietal vragen ter beantwoording tijdens 
deze vergadering overgebleven. Deze vragen worden onder agendapunt 12 “Rondvraag” behandeld.   
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2019 
Normaliter worden aan de succesvolle kanjers van het afgelopen seizoen onder luid applaus bloemen 
en een kadobon uitgereikt. Door de omstandigheden i.v.m. COVID-19 lukt dit nu niet maar wij zullen 
hier binnenkort op een andere gepaste wijze richting de winnaars bij stilstaan. 
 
Wel wordt onder vertoon van een foto van de kampioenen van het Open Nederlands Kampioenschap 
U15, U20 en U25 kort stilgestaan bij de prestaties van de wedstrijdvissers. 
 

 ONK U15 
 Goud: Diesel Westerhoff 

 ONK U20 
 Goud: Bram Theunissen 
 Brons: Daan van Wijlick 

 ONK U25 
 Brons: Juul Slabbers 

 ONK Feeder 
 Brons: Charlie van Rhee 

 ONK Dames 
 Brons: Tatiana Timoshkina 

 
Het wedstrijdseizoen 2020 is op dit moment nog bezig. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers 
aan de wedstrijden veel succes en hoopt volgend jaar weer als vanouds haar kampioenen in het 
zonnetje te kunnen zetten. 
 
Agendapunt 4: Concept verslag 21e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 27 mei 2019 
Het verslag van de 21e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
Spoedig na de ALV van 27 mei 2019 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de manager 
bedrijfsvoering.  
 
Er was een opmerking van Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick, over een foutief vermeld 
jaartal op pagina 2 onder agendapunt 4. Dit is reeds aangepast waarna het verslag door de 
vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 5: Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag 2019 wordt niet paginagewijs doorgelopen maar er worden door de waarnemend 
voorzitter enkele thema’s beknopt uitgelicht. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het  
verslag. Het jaarverslag geeft helder aan waar door het bestuur en het team uitvoering aan is 
gegeven in het afgelopen jaar. De teksten zijn voorzien van duidelijk beeldmateriaal. Cornel van 
Schayck houdt een korte peiling onder de aanwezigen en vraagt of men door middel van 
handopsteking wil laten zien wie het jaarverslag heeft gelezen. Een tiental personen geeft aan het 
verslag te hebben doorgenomen. Het verslag wordt tevens aan externe relaties gezonden, zodat zij 
ook op deze wijze kennis kunnen nemen van de activiteiten van Sportvisserij Limburg.    
 
De waarnemend voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met het jaarverslag 2019.  
 
Het jaarverslag 2019 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers vastgesteld. 
 
Agendapunt 6: Financiën Sportvisserij Limburg 
6a: Kascontrolecommissie 
Op 3 juni 2020 vond de jaarlijkse kascontrole over het boekjaar 2019 plaats. 
Hierbij waren onderstaande personen aanwezig: 
Jan van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
Wim Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
Guus van der Nat, bestuurslid HSV Heksenberg Heerlen; 
Eric Schaufeli, penningmeester Sportvisserij Limburg; 
Patricia Koelen, manager bedrijfsvoering. 
 
Naar aanleiding van de controle op 3 juni jl. door de leden van de kascontrolecommissie is door Wim 
Geilen een verslag opgesteld waarin de conclusies naar aanleiding van deze controle aan de leden 
nader worden toegelicht. 
 
Het ondertekende verslag wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 
Wim Geilen wordt bedankt voor het uitbrengen van het verslag. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de commissieleden te bedanken voor de controle die naar eer en geweten is 
uitgevoerd. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie. 
Het controleverslag wordt door Wim Geilen, Guus van der Nat en Eric Schaufeli ondertekend.   
Tevens worden de penningmeester en de manager bedrijfsvoering bedankt voor het keurig op orde 
hebben van de financiële administratie. 

De kascontrolecommissie heeft bij het versturen van het verslag nog een opmerking gemaakt over 
de subsidie groot € 34.152,-- als overige bate. Dit bedrag is vooruit ontvangen als bijdrage in de 
kosten van het ontwikkelen van een wedstrijdoever aan het Lateraalkanaal en moet als zodanig op de 
balans verwerkt worden. Volgens de leden van de commissie geeft het, zoals het nu is verwerkt, een 
vertekend beeld over het jaar 2019. Dit bedrag is geen winst en zou volgens de leden ook niet zo 
verwerkt moeten worden. De waarnemend voorzitter geeft aan dat de penningmeester zijn visie op 
deze bevinding zal uitleggen als hij onder 6b. de jaarrekening toelicht. 

De waarnemend voorzitter meldt dat leden van de kascontrolecommissie na twee jaar aftreden om de 
integriteit te waarborgen. Wim Geilen en Jan van Hegelsom zijn aftredend. Om die reden ontstaan er 
twee vacatures. 
 
Onderstaande heren hebben zich ter vergadering aangemeld als lid van deze commissie: 
Chris Arets, EKH Goudwinde Kerkrade; 
Leon Wijers, HSV St. Petrus Leeuwen; 
De heren Arets en Wijers worden bedankt voor hun bereidheid om deze vacatures de komende twee 
jaar in te vullen. 
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6b. Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019, de goedkeurende verklaring en de toelichting van het bestuur zoals opgesteld 
door penningmeester Schaufeli zijn vooraf toegestuurd. Laatstgenoemde wordt bedankt voor het 
opstellen van zowel de jaarrekening als de toelichting. 
 
De penningmeester licht toe dat het jaar 2019 is afgesloten met een positief bedrag van € 107.755,--.  
Dat bedrag is tot stand gekomen door middel van een totaal van baten van € 519.769,--. Aan 
activiteitenlasten is € 25.743,-- gespendeerd. Er is een totaal aan beheerlasten van € 386.875,-- 
gespendeerd. Deze lasten bestaan uit salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, afschrijvingen, 
overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, kantoorkosten, bestuurskosten, 
algemene kosten en kosten van visrechten. 
Daarnaast waren er opbrengsten en lasten met betrekking tot rente en zodoende is dit resultaat tot 
stand gekomen.  
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat als volgt te gaan reserveren: 
€ 27.755,-- toevoegen aan de algemene reserve; 
€ 20.000,-- doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet; 
€ 40.000,-- doteren voor projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud; 
€ 20.000,-- doteren voor controle en handhaving.  
 
Gevraagd wordt of er naar aanleiding van de jaarrekening 2019 alsmede de toelichting vragen en/of 
opmerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 
 
Na de toelichting op de jaarrekening wordt door de penningmeester uitleg gegeven over de 
opmerking van de kascontrolecommissie over de subsidieverantwoording als overige bate zoals 
vermeld onder 6a. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening was en is nog immer niet duidelijk wanneer en voor 
welk bedrag de oeverwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarnaast is er geen verantwoordingsplicht 
richting Sportvisserij Nederland, noch bestaat er een terugbetalingsverplichting in geval de kosten 
lager zullen uitvallen. Derhalve heeft de penningmeester gekozen voor toepassing van het 
realisatiebeginsel om de ontvangen subsidie als overige bate te verantwoorden in het verslagjaar en 
niet op te nemen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.  
Er worden door de leden geen vragen gesteld naar aanleiding van de uitleg van de penningmeester. 
 
Voorstel bestuur: de jaarrekening 2019 vast te stellen, het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële beheer en beleid, het positieve resultaat ad € 27.755,-- toe te voegen aan de algemene 
reserve, € 20.000,-- te doteren aan de reserve ten behoeve van visuitzet, € 40.000,-- te doteren voor 
projecten met betrekking tot aanleg en onderhoud en € 20.000,-- te doteren voor controle en 
handhaving. 
 
Stemming bij acclamatie wijst uit dat de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  
 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge voor het 
financiële beheer en beleid wordt verleend. Tevens wordt ingestemd met het toevoegen van het 
positieve resultaat ad € 27.755,-- aan de algemene reserve, het doteren van 20.000,-- aan de reserve 
ten behoeve van visuitzet, het reserveren van 40.000,-- voor projecten met betrekking tot aanleg en 
onderhoud en € 20.000,-- ten behoeve van controle en handhaving. 
 
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige besturen voor het vertrouwen in zowel het bestuur als 
de medewerkers. 
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6c. Begroting 2020 
Het begrotingsoverzicht 2020 is op 14 mei 2020 aan de leden toegezonden. 
De penningmeester licht toe dat vreemd is om de begroting eerst nu vast te stellen. Het is inmiddels 
september en de begroting is begin maart opgesteld toen er nog geen sprake was van de gevolgen 
door het coronavirus. De penningmeester geeft aan dat hij destijds heel voorzichtig was met begroten  
en als baten een bedrag ad € 443.000,-- en aan beheerlasten een bedrag ad € 397.515,-- heeft 
opgenomen. Met daarbij opgeteld de activiteitenlasten ad € 16.850,-- werd tot een resultaat gekomen 
ad € 28.435,--. Vervolgens kregen we te maken met het virus en steeg de verkoop van het aantal 
VISpassen op ongekende wijze met als gevolg dat het genoemde resultaat ruimschoots zal worden 
overstegen.  
 
Baten      € 443.000 
Activiteitenlasten    €   16.850 
Saldo      € 426.150 
 
Bruto exploitatieresultaat   € 426.150 
 
Minus: 
Lonen en salarissen    € 176.000 
Sociale lasten     €   33.000 
Pensioenlasten     €   20.000 
Afschrijvingen materiële vaste activa  €     7.000 
Overige personeelskosten   €   57.600 
Huisvestingskosten    €   21.800 
Verkoopkosten     €   14.745 
Kantoorkosten     €   21.000 
Algemene kosten    €   30.170 
Visrechten     €   16.200 
Beheerlasten     € 397.515 
 
Exploitatieresultaat    €   28.635 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    Nihil 
Rentelasten en soortgelijke kosten               -€       200 
 
Som der financiële baten en lasten           -€       200 
 
De voorgestelde begroting 2020 sluit  
met een positief resultaat van   €   28.435 
 
De penningmeester vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering bij acclamatie instemt met de begroting 2020. 
 
De waarnemend voorzitter deelt aanvullend op het vorenstaande mede dat als er gedurende het jaar 
vragen zijn iedereen wordt uitgenodigd deze te stellen. Het team en bestuur van Sportvisserij Limburg 
is makkelijk bereikbaar en staan voor de leden klaar. Daarnaast vinden wij contactmomenten met de 
verenigingen belangrijk en waardevol.    
 
Agendapunt 7: Uitreiking erespelden  
De erespelden hadden wij heel graag vanavond uitgereikt maar gelet op de tijd en de 
omstandigheden hebben wij ervoor moeten kiezen om dit op andere momenten te doen. 
 
Op vrijdag 4 september werd tijdens een goedbezochte ALV van HSV De Hering Schinveld een zeer 
verdiende gouden speld van verdienste uitgereikt aan Ivo Baten. 
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Op donderdag 17 september werd tijdens de bestuursvergadering van HSV ’t Bliekske Horst een 
eveneens zeer verdiende gouden speld uitgereikt aan Wim van der Coelen.  

 
Beide heren hebben binnen hun eigen vereniging een zeer lange staat van dienst en zetten zich sedert 
jaren heel actief in binnen zowel het bestuur als binnen diverse werk- en projectgroepen. Zij zorgden 
binnen de verenigingen voor een gezonde cultuur waarmee zowel HSV De Hering Schinveld als HSV ’t 
Bliekske Horst verworden zijn tot goede voorbeelden van goed geleide en goed georganiseerde 
verenigingen qua bestuur en organisatie. Ook de contacten met de gemeenten zijn goed en er is veel 
werk verzet voor de vereniging. Dit draagt ertoe bij dat het sportvissen in Limburg op de kaart wordt  
gezet en een positief imago behoudt. Wij willen ze ook vanaf deze plaats danken voor hun jarenlange 
inzet en wij feliciteren ze hartelijk met deze gouden spelden.  
 
Ger Timmermans van HSV ’t Loze Vissertje en tevens lid van het Decoratiecollege merkt op dat de 
uitreiking van een gouden speld tot voor kort een uitzondering vormde binnen de federatie. Hij 
spreekt een woord van dank uit richting het bestuur dat zij in dezen het advies van het 
Decoratiecollege met betrekking tot het toekennen van deze twee spelden een op een heeft 
overgenomen. De waarnemend voorzitter dankt de leden van het college voor het maken van de 
juiste overwegingen hierin en geeft aan dat het bestuur het er ook unaniem mee eens was dat het 
zeer verdiend was. 
 
Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
De bestuursleden Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck zijn aftredend als bestuurslid 
en stellen zich opnieuw herkiesbaar. 
                                                                                                                                                                 
Voorstel bestuur: herbenoemen tot bestuurslid van Sportvisserij Limburg met ingang van 22 
september 2020. 
 
Thijs Belgers, Didier Lemmens en Cornel van Schayck worden bij acclamatie herbenoemd als 
bestuurslid. Met het voorgestelde rooster van aftreden wordt ingestemd. 
 
De waarnemend voorzitter licht toe dat de heer Arie Gramsma bereid is gevonden om het bestuur met 
ingang van heden te komen versterken als kandidaat bestuurslid. Wij hebben Arie Gramsma leren 
kennen tijdens de opnames van het televisieprogramma Holland van Boven dat in het najaar van 2019 
is opgenomen aan stuwmeer De Cranenweyer in Kerkrade. Arie Gramsma heeft zeer geholpen dit 
mede te organiseren. Toen Arie Gramsma tijdens een latere ontmoeting werd gepolst, werd duidelijk 
dat het kandidaat bestuurslid belangstelling had voor een functie binnen het federatiebestuur. Nadat 
er meerdere gesprekken volgden, en zowel het bestuur als Arie Gramsma er het juiste beeld bij had, 
is overeengekomen dat de komende maanden samen wordt toegewerkt naar uiteindelijk het vervullen 
van de functie van voorzitter. Als alles wederzijds goed verloopt, zal de verkiezing geagendeerd 
worden voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 
Arie Gramsma is een sportvisser, reeds sinds zijn jonge jaren, en is lid van EKH Goudwinde Kerkrade. 
Hij heeft een sportachtergrond, Arie heeft op hoog niveau de judosport beoefend. Het kandidaat 
bestuurslid is een echte verbinder en politiek actief als raadslid binnen de gemeente Kerkrade. Dit 
brengt interessante contacten binnen zowel gemeente als provincie met zich mee.  
 
Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
De agenda en de stukken ten behoeve van de eveneens uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober 2020 zijn in te zien op de website van Sportvisserij 
Nederland alsook op de website van Sportvisserij Limburg. Betreffende stukken zijn door Sportvisserij 
Nederland tevens per mail aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen gestuurd. Mochten 
er nog vragen en / of opmerkingen zijn naar aanleiding van de agenda kunnen deze ook aan het 
bestuur van Sportvisserij Limburg worden doorgegeven.   
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Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering in 2021 
Voorstel bestuur: 
de Algemene Ledenvergadering te houden op: maandag 31 mei 2021, aanvang 19.30 uur. 
Vanzelfsprekend is deze datum onder voorbehoud, omdat we ook dan mogelijk nog rekening moeten 
houden met beperkende maatregelen door het coronavirus. De leden worden tijdig bericht als hierin 
onverhoopt wijzigingen optreden. 
 
Ingestemd wordt met het voorstel om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te houden op maandag 
31 mei 2021. 
 
De waarnemend voorzitter maakt van de mogelijkheid gebruik om onder de aanwezigen het animo te 
peilen voor het houden van de jaarlijkse regiobijeenkomsten in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 voor het geval dat dit in verband met het virus eerder niet mogelijk is. Deze 
regiobijeenkomsten zijn altijd wat informeler van karakter en bieden wat meer ruimte om punten aan 
de orde te stellen die bij de verenigingen leven en hierover met elkaar te discussiëren. In maart jl. zijn 
wij hiermee in Zuid-Limburg gestart. Helaas werden we ingehaald door het coronavirus en noopten de 
omstandigheden ons de bijeenkomsten in Midden- en Noord-Limburg te annuleren. Wel is de 
informatie die tijdens de bijeenkomst in het zuiden is verstrekt, schriftelijk gecommuniceerd met de 
verenigingen om op deze wijze toch iedereen van dezelfde info te kunnen voorzien. Door middel van 
handopsteking wordt duidelijk dat meer dan de helft van de aanwezigen het op prijs stelt als deze 
regiobijeenkomsten zoals gewoonlijk worden georganiseerd. De waarnemend voorzitter geeft aan 
deze interesse te waarderen en zegt toe dat wij hiertoe ons best zullen doen maar dat de 
omstandigheden het wel zullen moeten toelaten. Mogelijk kan het ook in iets aangepaste vorm door 
de regio’s wat nader op te splitsen of om rondom bepaalde thema’s verenigingen uit te nodigen.   
  
Agendapunt 11: Mededelingen 
De waarnemend voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken. 

Organisatieontwikkeling  
Met betrekking tot de toekomst van de sportvisserij is voorafgaand aan de vergadering bij het tekenen 
van de presentielijst een memo uitgedeeld over het organisatieontwikkelingstraject dat op dit moment 
in volle gang is. Hiertoe is een Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.) samengesteld waarin alle 
geledingen van de sportvisserij zijn vertegenwoordigd waar bij de samenstelling naar 
vertegenwoordiging vanuit alle regio’s is gekeken. De bedoeling van het proces is om de organisatie 
met alle geledingen van de sportvisserij toekomstbestendig te maken. De maatschappij verandert 
evenals de samenleving. Om alle organisatieonderdelen weer goed op elkaar aan te laten sluiten, 
wordt nu goed gekeken op welke wijze we slim kunnen mee veranderen, want daar ligt een bepaalde 
noodzaak. De verenigingen worden van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarvoor worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar men de verenigingen, als de corona-omstandigheden ons dat 
toestaan, graag voor uitnodigt. Er worden fysieke en online bijeenkomsten georganiseerd. De fysieke 
bijeenkomsten zullen verspreid in het land plaatsvinden, waarbij uiteraard te allen tijde de corona-
voorschriften in acht worden genomen.  
  
De Organisatie Ontwikkel Groep wil u vragen uw eventuele vragen en suggesties die nu reeds bij u 
leven door te geven aan de Organisatie Ontwikkel Groep. Deze vragen en suggesties zullen zij 
meenemen in het proces. U kunt ze bereiken via het contactformulier op de 
website: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/o-o-
g/contact.html. Meer informatie over het traject van organisatieontwikkeling kunt u vinden 
op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/sportvisserij-toekomstbestendig/  
Cornel van Schayck licht het uitgereikte memo nader toe en stelt de aanwezigen in de gelegenheid 
hierover vragen te stellen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Betreffend memo wordt als bijlage 
bij het concept verslag gevoegd. 
 
Schoonmaakacties 
Afval langs het water is een groot probleem. Door het toenemende aantal recreanten in het 
Maasplassengebied is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden langs de waterkant en wordt 
er helaas meer afval in de natuur achtergelaten. De meeste recreanten zijn natuurmensen, houden  
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van een schone omgeving en nemen na afloop van vertier aan de waterkant hun afval mee. Toch is er 
ook een groep die het niet zo nauw neemt met de regels en afval achterlaat. Een deel van het afval is 
gerelateerd aan de sportvisserij, voorbeelden van dergelijke artikelen zijn vislijn, pierenbakjes en 
maisblikjes. Afval hoort niet in de natuur. Daarom is het van belang om visstekken schoon te houden, 
zodat recreanten en vissers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de mooie visoevers 
die Limburg rijk is. Er is al best een behoorlijk aantal verenigingen dat haar verantwoordelijkheid 
hierin neemt en zelf zorgdraagt voor het opruimen van een stukje oever. In dit kader is het goed om 
te weten dat gemeenten initiatieven vaak willen ondersteunen en bijvoorbeeld willen zorgen voor het 
ophalen en afvoeren van het afval.  
 
Op 26 juni organiseerde Sportvisserij Limburg in samenwerking met De KSN Limburg een 
schoonmaakactie. Er is schoongemaakt langs de Maas bij de Asseltse Plassen, bij de Donckernack en 
bij het Smalbroek. Deze natuurgebieden zijn nu weer een stukje schoner. 
Naast dat de sportvisserij een steentje heeft bijgedragen aan een schonere natuur was deze actie ook 
belangrijk in het kader van een pilotproject dat door Rijkswaterstaat in augustus en september werd 
uitgevoerd. Door middel van dit project wordt bekeken of de hoeveelheid afval die in de gebieden 
wordt achtergelaten, kan worden verminderd door in te zetten op een stukje bewustwording. Het is 
van belang dat de gebieden vrij van zwerfvuil zijn, voordat het project begint. 

Daarnaast neemt Sportvisserij Limburg ook deel aan de Maas Cleanup. Dit initiatief waarbij ook het 
bedrijfsleven betrokken is, streeft naar een zwerfafvalvrije omgeving. Het is de bedoeling dat dit 
initiatief de komende jaren verder groeit. Ook Limburgse hengelsportverenigingen kunnen zich actief 
inzetten binnen het project. In de loop van 2021 volgt er meer informatie en kunnen 
hengelsportverenigingen in samenwerking met de initiatiefnemers en Sportvisserij Limburg zelf 
opruimprojecten opzetten. De federatie is tevens sponsor in het project Maas Cleanup. 

Wij hebben ook folders laten drukken die wij uitdelen bij diverse verkooppunten van 
weekvergunningen om mensen op deze wijze op het hart te drukken hun omgeving schoon te houden 
en geen troep achter te laten als men de visstek achterlaat. Het voornemen is tevens om deze folders 
in de juiste taal met de VISpassen mee te sturen.   

BOA samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland 
De Groene Brigade had geen uren meer beschikbaar voor controle en handhaving in de provincie. Na 
een lange zoektocht en verkenning van de mogelijkheden om zelf BOA’s in te zetten, is Sportvisserij 
Limburg terechtgekomen bij haar collega-federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij 
Zuidwest-Nederland heeft al jarenlange ervaring met het inzetten van BOA’s in haar regio’s. Zij 
hebben dan ook de nodige kennis en kunde in huis en wilden ons hier graag bij helpen. Concreet 
betekent dit dat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest-Nederland door middel van een pilot 
voor de duur van drie jaar gaan samenwerken op het gebied van controle en handhaving. 
Sportvisserij Zuidwest-Nederland breidt haar BOA-werkgebied uit met de provincie Limburg. Er 
worden vrijwilligers geworven in Limburg die na hun opleiding bij Sportvisserij Zuidwest-Nederland in 
Limburg aan de slag gaan. Sportvisserij Limburg neemt een deel van de coördinatie op zich. Reguliere 
controles vinden met name langs federatiewateren plaats. Verenigingen kunnen straks via een 
formulier een verzoek indienen voor controle van hun eigen viswater. De samenwerking krijgt op dit 
moment steeds meer vorm. Het streven is om eind dit jaar te starten met de pilot. Daar zijn 
vanzelfsprekend voldoende BOA’s voor nodig. Indien er mensen zijn die interesse hebben in het 
volgen van de BOA-opleiding kunnen zij zich wenden tot tbo@sportvisserijzwn.nl om de 
mogelijkheden te bespreken. Meer informatie hierover is tevens te krijgen via Ben Willems of Patricia 
Koelen. 
 
Aankoop visrechten Melis 
Sportvisserij Limburg heeft het volgende aangekocht: 
elf/zestiende (11/16e) aandeel in het volledig visrecht op de Maas over de volledige breedte van de 
rivier nabij kilometerpaal 63.950 tot aan kilometerpaal 76.415, vanaf de Belgische grens nabij 
Stevensweert, tot aan het voormalige veer te Ool-Herten genaamd Oolderveer. 
 



   

9 
 

Daarnaast hebben wij een overeenkomst gesloten voor het recht op eerste koop van 4/16e deel van 
het visrecht, omdat deze akten nog niet gevonden zijn. 1/16e deel ligt bij HSV De Rietvoorn Ool-
Herten. Het 11/16e deel heeft Sportvisserij Limburg aangekocht. 
 
Voordelen: 

- Voor altijd verworven recht; 
- Zelf de visserijvoorwaarden kunnen bepalen; 
- Geen huur meer, goede investering. 

 
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop Blerick: nu de kwestie met de visrechten van de erven Melis 
opgelost is, wil hij de visrechten op bepaalde stukken van de Maas van de erven Coenengracht ook 
onder de aandacht brengen. Mogelijk dat dit met de verkregen expertise naar aanleiding van de 
aankoop van de visrechten van de erven Melis ook een dergelijk vervolg kan krijgen.  
De waarnemend voorzitter geeft aan dat een heel dossier van alle visrechten wordt bijgehouden, dat 
deze visrechten de aandacht hebben en dat het door de afronding van het bovenvermeld vraagstuk 
denkbaar is dat er nu ruimte ontstaat om ook met soortgelijke visrechten aan de gang te gaan.   
 
Aanschaf zuurstofmeter 
Sportvisserij Limburg heeft een zuurstofmeter aangeschaft. Verenigingen die twijfelen aan het 
zuurstofgehalte van hun viswater kunnen het zuurstofgehalte laten meten door een van de adviseurs 
van Sportvisserij Limburg. 

Samen vissen met ouderen 
Onlangs is het project ‘Samen Vissen’ van start gegaan. Binnen dit project zijn IVN Natuureducatie en 
Sportvisserij Limburg de partijen die hengelsportverenigingen in contact brengen met zorginstellingen, 
zodat er gezamenlijk hengelsportactiviteiten kunnen worden ontplooid. 
De eerste activiteit vond plaats aan de VVV-vijver in Kerkrade, waar bewoners van MeanderGroep 
Dokter Calshof onder begeleiding van vrijwilligers van EKH Goudwinde een hengeltje uitwierpen.  
Ook werd er door HSV Leudal gevist met bewoners van Zorgcentrum St. Elisabeth uit Haelen. Er werd 
gevist in de Tungelroyse Beek in de directe nabijheid van het zorgcentrum. Ook HSV Juliana Elsloo en 
HSV De Wiejert Limbricht wierpen al een hengeltje uit met bewoners van een zorgcentrum. 
Als verenigingen zich willen aanmelden om ook met bewoners van een zorginstelling samen te vissen, 
kan worden gekeken op de website www.samenvissen.nl voor meer info. 
 
Chris Arets van EKH Goudwinde Kerkrade: veertien dagen geleden heeft de vereniging in fantastische 
samenwerking met IVN, het verzorgingshuis Dokter Calshof en Ramon Pasmans van Sportvisserij 
Limburg gevist met ouderen. Het was een succes en volgend jaar streeft men opnieuw naar een of 
meerdere middag(en) in het kader van Samen vissen met ouderen. Betrokkenen worden door de heer 
Arets bedankt voor het welslagen van dit initiatief.  
 
Cursus Controle Sportvisserij d.d. 22 oktober 2020 
Op donderdag 22 oktober 2020 vindt in Hotel Stein-Urmond te Urmond de Cursus Controle 
Sportvisserij plaats. Dit betreft een eendaagse cursus, bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Tijdens de cursus wordt 
kennisgemaakt met het stelsel van visserijregels, sportvisdocumenten, voorwaarden gebruik VISpas 
en sociale vaardigheden voor de controle aan de waterkant. Tijdens de praktijkgerichte cursus leert 
men om de controle aan de waterkant op een goede manier te laten verlopen. Om deze praktische 
cursus optimaal te benutten, wordt gevraagd om ruim voor de cursusdag het cursusmateriaal te 
bestuderen, eigen te maken en voor de cursusdatum het verplichte online examen met een voldoende 
resultaat af te leggen. Op de cursusdag zelf leert men deze kennis in de praktijk te brengen. In 
beginsel moet men de toets voor aanvang van de cursus hebben afgerond. Alleen bij uitzondering kan 
met een geldige reden de toets ook achteraf worden gemaakt. Certificering vindt pas plaats als de 
toets met een positief resultaat is afgerond. Op dat moment wordt ook pas het controlepasje verstrekt 
door Sportvisserij Nederland. 
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: heeft in het verre verleden reeds een cursus 
Controle Sportvisserij gevolgd. Is het echter mogelijk dat de controleurs die in het verleden een 
dergelijke cursus volgden, kunnen deelnemen aan een opfriscursus of aan kunnen schuiven bij 
onderdelen van de cursus Controle Sportvisserij om de kennis even op te frissen? Ben Willems geeft  
aan dat hij dit zal opnemen met Sportvisserij Nederland. Indien meerdere mensen hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zij altijd een mailtje sturen aan ben@sportvisserijlimburg.nl en hun 
verzoek op deze wijze kenbaar maken. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van de 
behoefte aan de opfriscursus.  
 
Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem: geeft aan nooit informatie over een opfriscursus te 
hebben ontvangen. Ben Willems licht toe dat er circa vijf jaar geleden een opfriscursus heeft 
plaatsgevonden maar dat daar waarschijnlijk enkel de mensen voor zijn uitgenodigd die de cursus 
voor een bepaalde datum hebben gevolgd. De waarnemend voorzitter zegt toe dat een schrijven door 
Sportvisserij Limburg wordt verzonden aan alle verenigingen om onder de aandacht te brengen dat er 
bij voldoende belangstelling een dergelijke cursus zal worden georganiseerd. In het schrijven zal 
tevens de BOA-opleiding onder de aandacht worden gebracht. 

Wedstrijdtraject Lateraalkanaal 
Gestart is met de aanleg van 100 schanskorven aan het Lateraalkanaal. Wij kunnen dit traject mede 
financieren door gelden die beschikbaar zijn gesteld via Sportvisserij Nederland uit de NOC*NSF-
gelden en tevens via een subsidiebedrag van Provincie Limburg. 
 
Harkboot 
Om de bevisbaarheid van enkele Limburgse vijvers te waarborgen, is een zestal wateren in mei door 
Harkboot.nl ontdaan van overtollige waterplanten. Uit de Zuid-Limburgse vijvers wordt vooral gele 
plomp verwijderd. Uit de Noord-Limburgse vijvers wordt hoofdzakelijk het exotische ongelijkbladig 
vederkruid verwijderd. Ook de inzet van de harkboot is mede mogelijk gemaakt uit subsidiegelden 
vanuit het NOC*NSF. 

Het inzetten van de harkboot heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met het inzetten van de 
algemeen bekende maaiboot. De harkboot heeft namelijk geen scharende messen die vissterfte 
kunnen veroorzaken. Daarnaast worden de planten niet af- en fijngesneden maar met wortel en al uit 
de grond getrokken. De kans op verdere verspreiding van de waterplanten in de vijvers wordt 
hierdoor verkleind en tevens duurt het langer voordat de wateren weer dichtgroeien. 

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting van Sportvisserij Nederland op 17 oktober 
a.s. zal er ook in 2021 een bedrag beschikbaar zijn. Indien verenigingen interesse hebben om volgend 
jaar eveneens gebruik te maken van de harkboot kunnen zij dit nu reeds aangeven bij de 
medewerkers van Sportvisserij Limburg. Er kunnen kosten worden bespaard door de werkzaamheden 
bij verenigingen in dezelfde regio goed te plannen en op elkaar te laten aansluiten.    

Website en social media Sportvisserij Limburg 
Nieuws en aankondigingen van activiteiten kunnen door de verenigingen worden gezonden aan 
info@sportvisserijlimburg.nl zodat er door het bureau voor extra PR kan worden gezorgd. Samen 
maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter. 
 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Zoals onder agendapunt 2 bij het vaststellen van de agenda is aangegeven, worden tijdens de 
rondvraag een aantal vooraf gestelde vragen behandeld. Dit betreft twee vragen van 
Visstandverbetering Maas Maastricht en een vraag van HSV De Goede Hoop Blerick. 
 
Ten eerste is door het bestuur van Visstandverbetering Maas aangekaart dat er grote verschillen aan 
het ontstaan zijn tussen verenigingen. Er zijn verenigingen die hun water inbrengen in de Gezamenlijk 
Lijst van Viswateren, en er zijn verenigingen die helemaal geen water hebben, maar alle verenigingen 
kunnen voor hun leden een Vispas bij hun lidmaatschap verkrijgen. Dit geeft de situatie dat er 
verenigingen zijn die veel leden werven vanwege de VISpas. Voor sommige verenigingen levert dit 
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vervolgens een behoorlijke druk, doordat er veel leden van andere verenigingen op hun water(en) 
komen vissen. De kosten voor de visstand, de controle, de inzet van vrijwilligers maar ook het 
oplossen van problemen zoals overlast en achtergelaten afval waarover oevereigenaren bij de 
vereniging reclameren, zijn voorbeelden van zaken die ongelijk verdeeld lijken te zijn. Het betreft 
zaken waar een aantal verenigingen tegenaan loopt.  
 
Dit geldt ook voor Visstandverbetering Maas, een grote vereniging die ook water heeft ingebracht in 
de Gezamenlijke Lijst. Deze vereniging heeft aangegeven dat het enigszins als oneerlijke concurrentie 
voelt dat de lasten en de lusten niet helemaal eerlijk worden verdeeld en waarbij men de vraag stelt 
wat Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland hieraan gaan doen. Waarnemend voorzitter van 
Schayck geeft aan dat de inbreng hier een stukje gezamenlijkheid betreft die we binnen de federatie 
maar ook binnen Sportvisserij Nederland tot stand brengen. Als er zich problemen voordoen, is het 
wenselijk dat wij deze gezamenlijk oplossen. Dat betekent dat wij hierover samen in gesprek moeten 
gaan met de verenigingen die hier last van hebben en ook met de verenigingen die deze lasten mee 
kunnen dragen. Het is een vraag van ons allemaal en tegelijk ook een vraag die thuishoort in het 
proces van de toekomst van de sportvisserij. Het heeft mede te maken met hoe wij als organisatie zijn 
gegroeid en ook met de verschillen tussen de verenigingen. Tegelijkertijd is dit ook een vraag die wij 
bij Sportvisserij Nederland aan de orde hebben gesteld. Het vergt echter tijd, omdat er zoveel 
verschillen zijn en het een grote organisatie betreft waarbinnen wij dit moeten oplossen. Alle 
medewerking in het meedenken is gewenst maar ook nodig. 
 
Joop Bongers geeft aan dat dit de bekende problematiek is van droge verenigingen die geen viswater 
hebben en natte verenigingen die wel over water beschikken. Er zijn diverse federaties die visrechten 
van verenigingen die zij uitwisselen / inbrengen een vergoeding verstrekken, zodat alle kosten die 
gepaard gaan met dat water, het huren van visrechten en het beheer worden vergoed. Daarmee 
wordt het onderscheid in kosten grotendeels weggehaald, want alleen de natte verenigingen krijgen 
deze vergoedingen. Op dit moment heeft een aantal federaties deze constructie, een aantal ook niet. 
Als we naar een nieuwe organisatie gaan, is dit inderdaad een goed punt om dit overal hetzelfde in te 
richten. Cornel van Schayck geeft aan dat wij ook een vergoeding kennen. 
  
Tim Schobbe van Visstand Verbetering Maas: merkt op dat hetgeen door Joop Bongers wordt gemeld 
inderdaad een onderdeel is van de problematiek maar dat ook een centraal royement door 
Sportvisserij Limburg en / of Sportvisserij Nederland daar deel uit van zou kunnen maken. Tim 
Schobbe beaamt dat wij hierover inderdaad gezamenlijk in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe 
we het kunnen aanpakken. 
 
De tweede vraag van Visstandverbetering Maas is gericht op de visrechten van de organisatie. Veel 
verenigingen hebben visrechten. Dit kan hun eigen vijver betreffen alsook het openbare water. Ook 
de federatie heeft visrechten. Visstandverbetering Maas stelt dat Sportvisserij Nederland zou vinden 
dat visrechten bij een vereniging zouden moeten liggen waarna ons de vraag bereikte of Sportvisserij 
Limburg bereid is om haar visrechten over te dragen aan verenigingen. De waarnemend voorzitter  
 
geeft aan dat het antwoord hierop ook genuanceerd ligt en dat het ervan afhangt wat voor water het 
betreft maar dat het altijd bekeken zou kunnen worden. Soms hebben we visrechten verkregen, 
omdat de verhuurder het liefst met één organisatie te maken heeft, zoals bijvoorbeeld Waterschap 
Limburg. Wel kunnen wij dan kijken naar de mogelijkheden om de vereniging te machtigen om het 
water te beheren. Daarnaast hangt het ervan af of het water in de Gezamenlijke Lijst is opgenomen. 
Door grote openbare viswateren centraal in te brengen, gaan we versnippering tegen. Versnippering 
van viswater zorgt namelijk voor veel onduidelijkheid bij sportvissers. 
 
Tot slot wordt in het verlengde van het voorgaande door het bestuur van HSV De Rietvoorn Ool-
Herten opgemerkt dat Fishing in Holland bewerkstelligt dat er veel buitenlandse sportvissers naar 
Nederland komen en dat dit er soms teveel lijken te zijn. De waarnemend voorzitter licht toe dat dit 
soms inderdaad een bepaalde druk kan opleveren en vooral bij kwetsbare wateren wil je liever niet 
dat daar door eenieder zomaar kan worden gevist. Dat kan een reden zijn om de federatie dit te laten 
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regelen maar het kan ook juist zijn dat daar een kleinere vereniging zorg voor draagt, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij de Geul die niet is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. 
 
Joop Bongers licht naar aanleiding van vorenstaande toe dat goede voorlichting en controle en 
handhaving óók cruciaal zijn. Daarnaast wordt ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief naar de Duitse 
leden verzonden. De federatie kan informatie aanleveren die in deze nieuwsbrieven wordt 
opgenomen. Waarnemend voorzitter Van Schayck geeft aan dat controle en handhaving een van de 
speerpunten van het bestuur is en dat wij er zoveel mogelijk aan zullen doen om dit op peil te 
brengen, want dit is heel hard nodig. 
 
Guus van der Nat van HSV Heksenberg Heerlen: doet naar aanleiding van de voorgaande discussie, 
mede gelet op de tijd, het voorstel om ruimte te creëren om hier nog schriftelijk op te reageren, zodat 
er toch inhoudelijk gereageerd kan worden. Cornel van Schayck is het hier volledig mee eens en 
nodigt verenigingen uit om schriftelijk op deze discussie te reageren. Dit is tevens ook een goede 
vraag die meegenomen kan worden in het organisatieontwikkelproces. 
 
De laatste vraag die vooraf schriftelijk is ingediend, is van het bestuur van HSV De Goede Hoop 
Blerick: wat is momenteel het standpunt van het bestuur aangaande de mogelijkheid te (gaan) bieden 
van een individueel lidmaatschap (dus met VISpas) van Sportvisserij Nederland? 
Volgens de waarnemend voorzitter heeft het bestuur van Sportvisserij Limburg hier geen standpunt 
over ingenomen, en is ook dit een typisch punt dat meegenomen kan worden in het ontwikkelproces. 
 
Joop Bongers geef aan dat de belangrijkste hengelsportorganisaties de hengelsportverenigingen zijn. 
Zij beheren lokaal het water, zij zorgen voor activiteiten, houden een stukje toezicht, hebben 
verbinding met de overheid, zij vormen de basis voor de hengelsport. Als landelijke organisatie vindt 
men dat sportvissers lid moeten worden van een lokale hengelsportvereniging. Wat wel een gegeven 
is, is dat wij op dit moment geen sportvissers kunnen royeren die zich misdragen, want ze kunnen 
gewoon weer lid bij een andere vereniging worden. Wij streven na dat een sportvisser lid is van een 
hengelsportvereniging en dan ook automatisch lid is van Sportvisserij Nederland waardoor dit 
toekomstig wél mogelijk is. 
 
Hans Logtens van HSV De Goede Hoop Blerick: geeft aan dat de sportvissers van tegenwoordig 
individualisten zijn in tegenstelling tot de verenigingsmensen die zij vroeger waren. De sport is teveel 
gaan individualiseren. Hans Logtens geeft aan vaak de vraag van met name karpervissers te krijgen 
waarom men eigenlijk lid moet worden van de vereniging als ze alleen een VISpas nodig hebben. Ten 
aanzien van de verenigingsdemocratie merkt hij verder op dat hij vermoedt dat bij een kwart van de 
verenigingen geen verenigingsdemocratie meer is. Hij pleit er om die reden voor om te kijken naar 
een individueel lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De vergelijking van de directeur van de 
landelijke organisatie met de KNVB vindt hij mank gaan, omdat deze bond competitieve sporten biedt. 
Binnen de hengelsport bestaan deze praktisch niet meer, aldus Hans Logtens. Hij verzoekt de 
hengelsport weer perspectief te bieden om de toekomst van het sportvissen niet in gevaar te brengen.    
 
Waarnemend voorzitter Van Schayck dankt Hans Logtens voor het pleidooi en geeft aan dat het 
cruciale proces dat we zijn ingestapt ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de sportvisserij 
dan ook noodzakelijk is. Daarbij dient de verlevendiging van de verenigingen ook aandacht te krijgen, 
zodat het verenigingsleven weer wat gaat voorstellen. Dat zal echter ook op een nieuwe manier 
moeten worden vormgegeven die past bij de samenleving die wij inmiddels zijn. Daarbij zal ruimte 
moeten zijn voor continue aanpassing. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
 
 
 
 
 
 



   

13 
 

 
 
 
Ter afronding bedankt de waarnemend voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en 
inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten. 
 
Roermond, 30 augustus 2021 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
P. Koelen   C. van Schayck-Neeft  
 


