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Concept verslag van de extra Algemene 

Ledenvergadering van Sportvisserij Limburg 
gehouden op maandag 19 november 2018 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 
 
De heer Thijs Belgers, waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de extra 
Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. Een speciaal woord van 
welkom wordt gericht aan de heer Jörissen, erelid, en aan de heer Haas, lid van de Arbitrage-
commissie waarna tevens de aanwezige leden van het Decoratiecollege welkom worden geheten. De 
voorzitter heet vervolgens de heren IJff en Mensinga van harte welkom die onder respectievelijk 
agendapunt 6 en agendapunt 7 een bijdrage aan deze vergadering leveren.  
Tot slot wordt een woord van welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en de bureaumedewerkers gericht. 
 
De waarnemend voorzitter constateert dat hij verheugd is ook enkele jeugdige bestuurders te mogen 
verwelkomen en meldt graag te zien dat het aantal jeugdige bestuursleden de komende jaren 
toeneemt.  
 
De functie van bestuurslid met de portefeuille jeugd is nog altijd vacant. Bestuursleden die 
geïnteresseerd zijn om deze functie in te vullen, worden opgeroepen zich bij het bestuur of de 
kantoorcoördinator te melden. Tevens wordt er een beroep op de aanwezigen gedaan om binnen het 
eigen netwerk naar mogelijke kandidaten te kijken. 
 
Tevens wordt een oproep gedaan om binnen de eigen geledingen te kijken naar potentiële kandidaten 
die de opleiding tot viscoach en vervolgens vismeester willen volgen, zodat het aantal vislessen aan 
scholen kan toenemen en er op deze wijze zoveel mogelijk kinderen met sportvissen kunnen 
kennismaken. 
    
Waarnemend voorzitter Belgers geeft aan dat de stukken voor deze vergadering ruim 4 weken 
geleden aan de secretariaten van alle aangesloten verenigingen zijn verstuurd. Deze waren met 
uitzondering van het CV van de heer Rob Moeke tevens in te zien via de website van Sportvisserij 
Limburg. 
 
Agendapunt 2: Presentielijst 
De presentielijst is door bestuursleden van 38 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 147 stemmen.  
Vooraf hebben 24 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
 
Waarnemend voorzitter Belgers vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 
Agendapunt 3: Concept verslag 20e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 
d.d. 28 mei 2018 
Het verslag van de 20e Algemene Ledenvergadering wordt paginagewijs aan de orde gesteld.  
 
Er zijn verder geen aan- of opmerkingen en het verslag wordt aldus door de vergadering vastgesteld 
en goedgekeurd met dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
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Agendapunt 4: Financiën Sportvisserij Limburg 
4a. Stand van zaken uitbesteden financiële werkzaamheden 
Waarnemend voorzitter Belgers licht toe dat de opmerkingen van de leden naar aanleiding van het 
boekenonderzoek over de jaren 2012 tot en met 2016 zeer serieus zijn genomen.  
Dit heeft o.a. geresulteerd in het opvragen van 3 offertes bij accountantskantoren ter zake de 
financiële dienstverlening van Sportvisserij Limburg. Aan de hand van de offertes, is na grondig 
vergelijk en diverse gesprekken, besloten om met ingang van 1 januari 2019 van Accon naar Flynth 
Adviseurs en Accountants in Roermond over te stappen. Het contract met Accon wordt per 31 
december a.s. beëindigd. 
 
Er zijn met Flynth zeer duidelijke afspraken gemaakt dat zij naast o.a. de organisatie en de controle 
van de gegevens ook de adviserende rol goed dienen op te pakken.  
De tarieven voor de dienstverlening van Flynth liggen op ongeveer hetzelfde niveau als de huidige 
som die de afgelopen jaren aan kosten voor de financiële dienstverlening is betaald.  
 
Er zijn geen vragen n.a.v. bovengenoemde toelichting. 
 
4b. Instellen kascontrolecommissie 
Een aantal leden heeft tijdens de ALV van 28 mei jl. de wens geuit dat een kascontrolecommissie 
wordt ingesteld. Door het bestuur is uitgebreid gesproken over het instellen van een kascontrole-
commissie. Het bestuur meent, mede gelet op het democratisch gehalte van de federatie, hieraan 
recht te doen door een kascontrolecommissie in te stellen die eens per jaar op een nader te bepalen 
dagdeel haar taak verricht. 
Geïnteresseerden worden opgeroepen om zich bij het bestuur melden, zodat met ingang van 2019 
met betreffende commissie kan worden gestart. 
Na deze oproep melden onderstaande heren zich aan als lid va de kascontrolecommissie: 
de heer Van Hegelsom, HSV De Wiejert Limbricht; 
De heer Geilen, HSV De Swalm Swalmen; 
De heer Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje Wessem. 
 
Besluit  
De kascontrolecommissie, bestaande uit drie personen, wordt ingesteld en zal zich met ingang van 
2019 van haar taak kwijten. 
 
Waarnemend voorzitter Belgers geeft in de aanloop naar het volgende agendapunt aan dat hij 
afgelopen jaar met veel plezier het voorzitterschap op zich heeft genomen. Hij heeft hierdoor veel 
nieuwe contacten gemaakt en veel extra kennis opgedaan. De scheidend waarnemend voorzitter licht 
toe dat hij van meet af aan heeft gezegd dat hij deze rol tijdelijk wilde vervullen. Juist ook om tijd te 
hebben voor alle andere projecten waarbij hij is betrokken, heeft hij destijds de keuze gemaakt om 
zijn bestuursfunctie binnen de eigen vereniging te beëindigen. Er is in de eerste helft van dit jaar een 
beoogd opvolger gevonden in de persoon van de heer R.J. (Rob) Moeke waarmee de bestuurders die 
aanwezig waren bij de ALV van 28 mei reeds kennis hebben kunnen maken. In betreffende 
vergadering is de heer Moeke tot bestuurslid verkozen. 
 
De heer Belgers dankt de aanwezigen voor hun vertrouwen in hem als waarnemend voorzitter en 
hoopt de plezierige samenwerking met de verenigingen als AB-lid te kunnen voortzetten. 
 
Agendapunt 5: Benoeming nieuwe voorzitter Sportvisserij Limburg  
Terugkijkend op de afgelopen 7 maanden kan worden geconcludeerd dat de kandidaat voorzitter een 
ervaren en betrokken bestuurder is met een kritische blik. 
Het bestuur stelt voor om de heer R.J. (Rob) Moeke te benoemen tot voorzitter van Sportvisserij 
Limburg met ingang van 19 november 2018.  
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Besluit 
De heer R.J. (Rob) Moeke wordt bij acclamatie tot voorzitter benoemd met ingang van 19 november 
2018. 
 
De voorzitter dankt de vergadering en geeft aan dat hij na 9 maanden ervaring binnen de organisatie 
te hebben opgedaan, zoveel informatie heeft verkregen dat hij inmiddels al behoorlijk wat kennis over 
deze tak van sport heeft opgedaan. Met het vertrouwen dat de leden vandaag hebben gegeven door 
de heer Moeke als voorzitter te benoemen, hoopt voorzitter Moeke een heel positieve bijdrage te 
kunnen leveren aan de sportvisserij in Limburg. 
 
Agendapunt 6: Waterschapsverkiezingen 2019 
Op 20 maart 2019 zijn de Waterschapsverkiezingen. Voor sportvissers zijn deze verkiezingen 
uitermate belangrijk. De waterschappen beheren namelijk het grootste deel van de viswateren. Zij 
bepalen de mogelijkheden voor de visstand en de beschikbaarheid van visstekken. Door te stemmen 
kunnen sportvissers invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. 
Sportvisserij Limburg steunt Water Natuurlijk Limburg, omdat deze partij vissen als speerpunt in haar 
programma heeft staan. Sportvisserij Limburg steunt daarbij in het bijzonder Gerard IJff, nummer 2 
op de lijst. Hij heeft hart voor de hengelsport en wil zich sterk maken voor de sportvisserij.  
 
Cindy Lemmens interviewt sportvisserijkandidaat Gerard IJff op het podium, zodat de aanwezige 
bestuursleden hem alvast wat beter kunnen leren kennen en om hem alvast eens aan de tand te 
voelen over zijn plannen. Nadat hij in 1965 voor het eerst ging vissen, raakte hij als wethouder van de 
gemeente Roermond – met de portefeuilles Sport en Water – nog meer van de sport gecharmeerd. In 
zijn zestien jaar als wethouder had hij veel contact met hengelsportverenigingen. Gerard IJff wil zich 
o.a. inzetten voor schoon visrijk water, toegankelijke oevers en stekken (ook voor mindervaliden), het 
tegengaan van verontreiniging van het water door meststoffen en medicijnresten, het opheffen van 
migratiebelemmeringen voor vissen en een op de natuur gericht peil- en maaibeheer. Dit zodat de 
sportvisser optimaal kan genieten van mooie visstekken in Limburg. Bovendien wil Gerard IJff graag 
het geluid dat de sportvisserij een belangrijke maatschappelijke rol vervult veel luider laten 
doorklinken binnen het waterschap.  
 
Daarnaast wordt Thijs Belgers geïnterviewd, die zes jaar bestuurslid is geweest bij Waterschap Roer 
en Overmaas als vertegenwoordiger van de sportvisserij. Thijs Belgers benadrukt het belang van de 
Waterschapsverkiezingen voor de hengelsport en spreekt zijn vertrouwen uit in Gerard IJff. Hij ziet 
hem als een ervaren bestuurder met een groot netwerk en met hart voor vissen, water en natuur. 
Jarenlang heeft Thijs Belgers als voorzitter van HSV De Rietvoorn erg goed met Gerard IJff kunnen 
samenwerken binnen het Roermondse Stadswaterenoverleg, waarin initiatieven vanuit de 
hengelsportverenigingen serieus werden genomen en waar mogelijk uitgevoerd. 
 
De verenigingsbesturen worden verzocht om de leden van hun vereniging op de hoogte te brengen 
van de Waterschapsverkiezingen en ze op te roepen om te gaan stemmen op 20 maart 2019. Het 
liefst natuurlijk op sportvisserijkandidaat Gerard IJff, nummer 2 op de lijst van Water Natuurlijk 
Limburg. De goede samenwerking met Gerard IJff kan de komende jaren veel betekenen voor de 
sportvisserij. Er wordt benadrukt dat de stemmen van de sportvissers enorm veel invloed kunnen 
hebben op de verkiezingsuitslag. 
 
Daarnaast wordt het erg op prijs gesteld als verenigingen aandacht aan de verkiezingen schenken via 
hun communicatiekanalen. De communicatiemedewerker van Sportvisserij Limburg zal in aanloop naar 
de verkiezingen campagnemateriaal opstellen en dit naar de verenigingen toesturen. Hierbij kan 
gedacht worden aan een teksten, beeldmateriaal en de verkiezingsposter en- flyer. Deze kant-en-klare 
materialen kunnen verenigingen gebruiken ten behoeve van hun website, nieuwsbrief of social media.  
Voor extra achtergrondinformatie en campagnebeelden wordt verwezen naar: 
www.sportvisserijlimburg.nl/waterschapsverkiezingen/ 
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Mochten er vragen over de campagne zijn of tips m.b.t. evenementen die Gerard IJff kan bezoeken, 
dan kan men zich wenden tot Cindy Lemmens via cindy@sportvissserijlimburg.nl of 0475 350053. 
 
Agendapunt 7: Presentatie over de harkboot door de heer Henk Mensinga, directeur 
Sportvisserij Groningen-Drenthe 
Henk Mensinga licht toe dat Sportvisserij Groningen-Drenthe in 2017 heeft besloten te komen tot een 
intensieve samenwerking met het bedrijf Harkboot.nl uit Roden om gezamenlijk de overlast van 
waterplanten in hun gebied aan te pakken. De federatie investeerde in het jonge bedrijf dat zou 
worden terugverdiend met het uitvoeren van opdrachten voor de federatie. Speciaal hiervoor is door 
de federatie een maaiboot aangekocht die men is gaan ombouwen tot veeg- en harkboot.  

Harkboot.nl werkt volgens een zelfontwikkelde methode. De naam van het bedrijf zegt het al: 
waterplanten worden niet gemaaid maar vanuit een boot met een speciaal geconstrueerde hark met 
wortel en al uit de bodem getrokken. De hark kan tot 25 centimeter diep door de bodem. Het 
schroefwater spoelt de modder van de wortels. Als de planten komen bovendrijven, komt de veegboot 
achter de harkboot aan om de planten op te vegen en op de kant te deponeren. 

Deze methode blijkt ideaal voor bodemwortelende soorten als de exoten ongelijkbladig vederkruid en 
cabomba (waterwaaier) maar ook dikke wortelstokken van gele plomp komen moeiteloos boven. 
Daarnaast is riet dat te ver de watergangen ingroeit eveneens geen partij voor de harkboot. 

De noordelijke federatie heeft in de nazomer van 2016 een informatiedag over de bestrijding van 
exotische woekerplanten gehouden voor de noordelijke waterschappen en gemeenten. De 
demonstratie van Harkboot.nl maakte indruk in een dichtgegroeide watergang in Leek. Vergeleken 
met de inzet van een ‘ouderwetse’ maaiboot of maaikorf, waren de voordelen duidelijk te zien. Geen 
bewegende messen die een spoor van ‘stekjes’ achterlaten en, zeker zo belangrijk, geen vissterfte. 
Zelfs geen vissen die door de veegboot op de kant worden gekieperd. Opvallend is ook hoe snel de 
wateren zich herstellen van het harken door de bodem, vooral omdat dit behoedzaam en 
‘visvriendelijk’ gebeurt. 

Inmiddels is men een poosje verder en maakt Harkboot.nl een snelle groei door. In opdracht van de 
Gronings-Drentse federatie zijn de afgelopen tijd tal van wateren opgeschoond, variërend van 
gemeentevijvers tot grotere kanalen. Soms in zijn geheel, soms ook alleen die trajecten waar veel 
wordt gevist om zo voor plantenminnende vissoorten als snoek en ruisvoorn, voldoende habitat over 
te houden. Op deze wijze blijven de viswateren in Groningen en Drenthe bereikbaar en bevisbaar.  
 
Steeds meer waterschappen en gemeenten in het hele land zetten de hark- en veegboten in om 
waterplantenoverlast te bestrijden. Inmiddels is een derde boot ontwikkeld, die tegelijkertijd kan 
harken en vegen. Indien de federatie de harkboot inzet, gaat daar afstemming met de waterschappen 
aan vooraf. Het water wordt samen bekeken, een waterschapsecoloog onderzoekt of er beschermde 
planten of exoten voorkomen. Uitvoering van het werk moet zorgvuldig gebeuren en vereist ook 
kennis van de waterplanten want het verschil tussen de veelheid aan soorten waterplanten is soms 
nauwelijks te zien. Bij twijfel schakelt harkboot.nl een waterplantenspecialist in. 
 
Naar aanleiding van de presentatie worden de navolgende vragen gesteld. 
 
Hoe diep kan de boot? 
De boot kan tot maximaal 3 meter diep. 
 
Is er een indicatieve prijs? 
Per dag betreft dit circa € 1.000,-- 
 
Moet het maaisel dat afkomt, worden afgevoerd? 
Dit is wel aan te raden. Laat men bijvoorbeeld cabomba in het water zitten, zal het zo weer opnieuw 
aanwezig zijn. 
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Hoe kan het dat de plantengroei in het jaar daaropvolgend weer terugkomt? 
In dat geval is er niet met behulp van de harkmethode gewerkt maar via een andere methode. 
Bij wortelende planten wordt door de boot 20 tot 25 centimeter in de grond geharkt, de plant komt 
naar boven, wordt opgeveegd, aan de kant gelegd en het waterschap of een andere partij waarmee 
betreffende afspraken worden gemaakt, voert vervolgens af. 
 
Is er sprake van vissterfte door deze methode? 
Er is geen sprake van vissterfte. 
 
Is er een zuurstofmeter aan boord? 
Er is een zuurstofmeter aan boord. Deze is afgelopen zomer veelvuldig gebruikt. De personen die 
werken met de harkboot worden opgeleid om ook met dit soort apparatuur om te gaan. Indien de 
meter aangeeft dat er een kritische grens is bereikt, worden de werkzaamheden voor dat moment 
gestaakt. 
 
Kan er ook gebaggerd worden? 
Ja, maar niet met behulp van de harkboot. Dan wordt een ander soort boot ingezet. 
 
Wie is verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval? 
Dit is afhankelijk van de afspraken die met partijen worden gemaakt. In Groningen-Drenthe is het 
waterschap verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval. Zij hebben hier depots voor. 
 
Henk Mensinga wordt hartelijk bedankt voor zijn presentatie. Gelet op het aantal vragen dat is 
gesteld, kan worden geconcludeerd dat het een onderwerp is dat de interesse van behoorlijk wat 
verenigingen heeft. Via www.harkboot.nl is meer informatie over de harkboot terug te lezen. Ook 
kunnen er filmpjes worden bekeken waarop de werkwijze goed zichtbaar is.  
Verenigingen die belangstelling hebben om de harkboot in te zetten, worden opgeroepen dit te 
melden bij de federatie, zodat er een gecoördineerde actie kan worden opgezet met meerdere 
verenigingen en er op reiskosten van de harkboot kan worden bespaard.  
 
Agendapunt 8: Mededelingen 
ALV 2019 
De ALV van Sportvisserij Limburg vindt plaats op maandag 27 mei 2019. 
 
Regiobijeenkomsten 
In maart 2019 vinden in de regio’s noord, midden en zuid weer bijeenkomsten plaats. 
Verenigingsbesturen kunnen via patricia@sportvisserijlimburg.nl onderwerpen indienen die ze graag 
tijdens deze bijeenkomsten besproken zien. 
 
Vertrouwenscontactpersonen 
Het is van groot belang dat iedereen in de hengelsport correct met elkaar omgaat, dat mensen 
respect hebben voor elkaar en de hengelsport kunnen beoefenen in een veilige omgeving. 
Helaas gebeurt dat niet altijd. Ook in de hengelsport kan het voorkomen dat iemand volstrekt 
ongewenst wordt behandeld door een sportvisser, vrijwilliger, coach of bestuurder. Dit kan variëren 
van het negeren of pesten van mensen, discriminatie, seksuele toespelingen, aanranding of zelfs 
verkrachting. 
 
Voor sportvissers, vrijwilligers, bestuurders of medewerkers, die met grensoverschrijdend gedrag van 
anderen in de sportvisserij te maken hebben of hebben gehad, heeft Sportvisserij Nederland enkele 
vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Vertrouwelijk, veilig en anoniem bieden zij een luisterend 
oor en kunnen advies geven waar u geschikte hulp kunt krijgen.  
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Er zijn 3 personen benoemd tot vertrouwenscontactpersonen: Astrid Galis-Aleman (Sportvisserij 
Nederland), Roland van Aalderen en (Sportvisserij Nederland) en Patricia Koelen (Sportvisserij 
Limburg). Op de website van Sportvisserij Limburg wordt hier binnenkort aandacht aan besteed. 
 
Inzet BOA’s 
Op dit moment wordt bekeken of de federatie vrijwillige BOA’s kan gaan inzetten. Alvorens hier mee 
verder te gaan, wordt eerst goed onderzocht hoe zaken als aansprakelijkheid, verzekeringen goed 
kunnen worden ingevuld. Offertes hiertoe zijn inmiddels opgevraagd. 
 
Grensmaas 
Over een groot traject in de Grensmaas worden op dit moment bomen gelegd om op deze wijze dood 
hout in de Grensmaas te leggen. Deze hebben een positieve invloed op het ecosysteem in de 
Grensmaas. Er kunnen vissen in schuilen, er kan zich macrofauna in ontwikkelen, ook kan het hout de 
stroming reguleren. In het vervolgtraject komen er ook grote keien op diverse plekken om op deze 
wijze de dynamiek in de Grensmaas, die op dit moment wat heeft ingeboet onder invloed van 
bijvoorbeeld de Grensmaaswerken, weer wat te verbeteren. Voor de federatieve Projectgroep 
Grensmaas Gezond betreft dit het eerste zichtbare succes. Een advies van Bureau Stroming heeft 
hieraan ten grondslag gelegen. Onder de stuw van Borgharen zijn afgelopen week als een pilot de 
eerste bomen vastgelegd. Als dit slaagt, worden de bomen later over een groot gebied in de 
Grensmaas gelegd. 
 
Activiteiten 2019 
Activiteitenkalenders voor 2019 kunnen door de aangesloten verenigingen aan Cindy Lemmens  
via cindy@sportvisserijlimburg.nl worden gestuurd, zodat er voor extra PR kan worden gezorgd. 
Samen maken we de hengelsport beter zichtbaar en zichtbaar beter! 
 
Alvorens met het laatste agendapunt aan te vangen, wordt met een woord van dank, een boeket 
bloemen en onder applaus afscheid genomen van de scheidend penningmeester. Gerard Heijthuisen 
heeft sinds 2010 de functie van penningmeester vervuld en heeft in het najaar aangekondigd er na dit 
kalenderjaar mee te stoppen. Gesprekken over zijn opvolging zijn inmiddels gaande. 
 
Tevens wordt Thijs Belgers bedankt voor de wijze waarop hij zich als waarnemend voorzitter het 
afgelopen jaar van zijn taak heeft gekweten. 
 
Agendapunt 9: Rondvraag en sluiting 
De heer Janssen van VVM Maastricht vraagt of de bomen in de Grensmaas worden vastgelegd. 
Thijs Belgers geeft aan dat deze inderdaad met kettingen zijn gefixeerd om te voorkomen dat de 
bomen na het eerste hoog water elders terechtkomen. 
 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  
 
Ter afronding bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht en inbreng en 
wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt om 20.50 uur gesloten. 
 
Roermond, 27 mei 2019 
 
 
de notuliste,   de waarnemend voorzitter,  
 
 
 
 
Patricia Koelen   Cornel van Schayck 


