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Verslag Algemene ledenvergadering. 
Dinsdag 15 april ’19 
 
Aanwezig namens het bestuur: Jeroen Voorthuizen, Ger van Hout, Roy Vrielink, Arjan van Lent, Rolf Koedam en 
Ans van Heumen. 
Afmeldingen: Bart de Leeuw en Thomas Sauter 
Opkomst: 8 leden 

    
1) Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de aanwezigen en vraagt 1 minuut stilte voor de 
overleden leden van de vereniging. 
 
2)Verslag ALV 2018 en secretarieel verslag 2018 
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.  

 
3) Financieel verslag 
Ger licht de financiën toe en geeft hierbij aan dat het ledenaantal weer is gestegen naar # 180 leden. Door dat wij 
weinig vaste lasten hebben voor de huurkosten van de wateren is er een mooi financieel eindresultaat. De meeste 
uitgaven zijn gedaan voor onderhoud van de viswateren. 
Op verzoek van de kascommissie is er een begroting samengesteld. 
Er zijn geen vragen, het financiële overzicht is duidelijk. 
 

4) Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrole 2019 
Peter Samson en Willem Peters hebben de boeken gecontroleerd en geven een compliment voor de uitvoering. 
Er wordt decharge verleend voor het gedane beleid. 
Kascommissie 2019. Peter Samson en Jan Loermans zullen samen volgend jaar de controle uitvoeren.  
Peter stelt voor om een vast persoon te zoeken voor de jaarlijkse kascontrole en een persoon jaarlijks te wisselen. 
Dit wordt in het bestuur verder besproken. 
 
5) Bestuurssamenstelling 

Het bestuur heeft Ger van Hout voorgesteld als voorzitter, dit voorstel wordt door de aanwezige aangenomen. 
Ger ligt nader toe waarom het belangrijk is een voorzitter in functie te hebben. Roy Vrielink gaat het 
penningmeesterschap van Ger overnemen. Verder zijn er geen wijzigingen binnen het bestuur. 
Op onze vraag naar actieve leden die zich voor de vereniging in willen zetten heeft niemand gereageerd. 
 
 
6) Stand van zaken nevengeul en grindgat bij de Waal 

Al vele jaren is het bestuur er druk mee om de visrechten bij de Waal te behouden. Nu zijn de Afferdense en 
Deestse Waarden bijna klaar en kan er weer gevist gaan worden. Er lopen nog wat zaken ivm de bereikbaarheid 
van het grindgat. De bestaande weg wordt nabij de woning van Kusters aan de openbaarheid onttrokken en dan is 
het voor de vissers erg lastig om het grindgat te bereiken. Wij willen graag dat het grindgat goed bereikbaar blijft en 
zijn daar over in onderhandeling. 
 
7) Plan opknap ’t Zeeltje en kostenplaatje 
Door de storm vorig jaar waren er veel dikke bomen en takken in het water gekomen. Een aantal vrijwilligers 

hebben deze er uit gesleept. Eigenlijk moet de bodem schoon gemaakt worden mede omdat er nog veel kleine 
takken in zijn blijven liggen en het water ook erg ondiep is geworden door al het slib. Het is een geliefd jeugd 
viswater en nu blijven de lijnen allemaal aan de takken hangen, dit kan zo niet. Wij gaan kijken of dat de gemeente 
die eigenaar is van het water hier iets aan kan doen of eventueel een deel van de kosten gaat betalen. In Nijmegen 
heeft een aannemer in opdracht van de gemeente een hele visput schoon gemaakt, Peter Samson gaat informeren 

 

  



of dat dit voor onze put ook mogelijk is en wat de kosten zullen zijn. 
                                                                                                                   
8) Voortgang plannen Poolakker 
De zijde bij de benzinepomp is door een aannemer glad gemaakt en ingezaaid. De minder valide steiger aan de 
noordzijde is schoongemaakt, de leuning moet nog herstelt worden. Verder zal daar een pad gemaakt worden en 

zullen er bankjes geplaatst worden en een natuurlijke schutting. De van Elk zijde wordt dit jaar aangepakt en verder 
zijn er plannen om een aantal vissteiger te maken. 
 
9) Visuitzet 
De waterstanden waren te laag om in ’t Zeeltje en de Poolakker weer vis uit te zetten. Wel zijn er enkele vissen 
geschonken en uit gezet in de Poolakker door de Karper groep Nijmegen als dank voor het gebruik van het 
viswater. 
 

10) Activiteiten 2018 
Jammer maar de animo om mee te doen aan een wedstrijdje valt steeds weer tegen. Toch willen wij op verzoek 
van de leden graag iets organiseren. Wie???? 
 
Het grindgat bij de Waal is een zeer aantrekkelijk viswater vanwege de grote aantallen en soorten vis die daar zit.  
Ook is er de mogelijkheid om er visbootjes neer te leggen. Hoe we dat verder vorm gaan geven is nog niet duidelijk 
omdat we vooraf de bereikbaarheid goed geregeld moeten hebben, hier wordt aan gewerkt.  

Wie komt er met een goed idee om het vissen daar aantrekkelijk te maken? 
 
Sjors sportief 
Alle kinderen van de basisscholen uit Druten en West Maas en Waal krijgen op school het boekje uitgereikt waarin 
verenigingen een aanbod kunnen doen voor een gratis mee loop les. Ook wij hebben ons daarvoor aangemeld en 
willen bij voldoende deelname op 15 mei a.s. een jeugdvismiddag houden. 
 
Snoekconcours 

Staat weer gepland voor komende winter. Kijk regelmatig op de website, daar worden de datums van de activiteiten 
geplaatst. 
 
Schoonmaakdag 2019 
In maart is de jaarlijkse schoonmaakdag van de gemeente Druten. Wij als vereniging gaan dan de omgeving van 
de viswateren schoonmaken. Wij doen dit altijd op de zondagmorgen, wie meld zich aan voor maart 2019? 
 
Ontwikkelingen Uivermeertjes 

Er zijn een aantal verbeteringen gerealiseerd, zoals extra parkeerplaats van Heemstraweg, toegang en 
parkeerplaats over het terrein van  Litjens, verbetering traillerhelling is opgepakt, verplaatsing van 1 steiger. 
Er heeft een gesprek plaats gevonden met Groen Leven over de plaatsing van zonnepanelen. In het plan is 
helemaal geen rekening gehouden met de vissers.  
Een deel van de plas wordt verontdiept en dit wordt in 3 fases uitgevoerd met een looptijd van 5 jaar. 
Er is ook al gesproken om de Laarstraat naar de zandzuiger af te sluiten omdat er laat in de avond en nacht veel 
ongure personen ophouden. De bootsteiger zou dan niet meer bereikbaar zijn en eventueel verplaatst moeten 

worden. 
 
11) Rondvraag 
Er wordt gevraagd of dat er nog een boot ligplaats vrij is. Nee, alle ligplaatsen zijn bezet.  
 
 
12) Sluiting 
Alle aanwezige worden bedankt voor hun komst en inbreng aan de vergadering. 
 
Kijk regelmatig voor nieuwe zaken op de website: hsvdeest 
mijnhengelsportvereniging.nl 
  

 Opgericht 1 januari 1975       Lid federatie Midden Nederland   

 
 
 


