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Verslag Algemene ledenvergadering. 
Deze vergadering vond plaats op maandag 14 maart 2016 in Deest 
 
Aanwezig namens het bestuur: Jeroen Voorthuizen, Ger van Hout, Piet Gesthuizen, Arjan van Lent, Wesley 
Franken, Rolf Koedam en Ans van Heumen. 
Afmeldingen: John de Leeuw, Piet Thomassen, Tonnie van den Broek, Luuk Schonenberg. 
Opkomst: 5 leden 

    
1) Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de aanwezigen en vraagt een minuut stilte voor 
onze overleden leden.  
Er zijn erg weinig leden aanwezig zijn, dat is heel erg jammer. Graag zouden wij willen weten wat daar de reden 
van kan zijn. 
 

2) Mededelingen 
- Gesprek Rijkswaterstaat Werkzaamheden Waal omgeving. Wij zijn in gesprek om de visrechten bij de Waal veilig 
te stellen. Graag zouden wij in de nevengeul ook visrechten hebben. Ons is toegezegd dat daar nu nog niet over 
beslist wordt. Wij hebben duidelijk onze wensen kenbaar gemaakt: o.a. bereikbaarheid, parkeerplaatsen en meer 
visrechten. De nevengeul zal pas in 2019 klaar zijn, wanneer wij iets meer weten is niet bekend, de gesprekken 
verlopen tot op heden positief. 
- Strangen Waal. De aannemer die alle bomen aan het verwijderen is heeft de strang open gegraven waardoor alle 
aanwezige vis droog kwam te staan. Het bestuur is daarover getipt en heeft direct actie ondernomen om de vis te 

redden. Met de medewerking van Boskalis en Rijkswaterstaat is de vis overgezet in de Waal. 
- Visrechten grindgat bij de Waal. Met veel inzet van Ger van Hout hebben wij de visrechten gekregen. Er is een 
contract voor de komende 6 jaar. Nu wordt er nog volop gewerkt maar het vissen daar is al goed mogelijk aan de 
zijde waar niet de zandzuiger zijn werk doet. Pas wel goed op voor drijfzand, blijf aan de zijde waar niet gewerkt 
wordt. 
- Foutje secretaris. Het blijkt dat niet alle leden een uitnodiging voor deze vergadering heeft ontvangen. Sorry daar 
voor, hopelijk komt dit niet meer voor. In het komend jaar zal de post voortaan per email gezonden worden. Dit is 
minder werk en scheelt in de kosten. 

- Controle en Handhaving. Vorig jaar gaven wij aan dat er 4 personen de cursus controle zouden gaan volgen. Dit is 
maar 1 persoon geworden maar op kort termijn gaan er weer 2 naar de cursus. 
- De strangen bij de Waal en het grindgat zijn ingebracht in de Landelijke Lijst van Viswateren. Dit betekent dat alle 
vissers die in het bezit zijn van een Vispas toestemming hebben om daar te vissen. 
 
3) Samenstelling bestuur 
Voorzitter Jeroen Voorthuizen, secretaris Ans van Heumen, penningmeester Ger van Hout, Piet Gesthuizen jeugd, 

Rolf Koedam onderhoud apparatuur, Arjan van Lent en Wesley Franken controle en overige zaken. 
 
-4) Verslag ALV december 2015. 
Er zijn geen op en of aanmerkingen op het verslag. 
 
5) Financieel verslag 
Toelichting op de financiën. Hsv Deest beheerde tot eind 2015 ook Stichting Hss De Uiver. Eind 2015 is besloten 
om de stichting niet samen te voegen met Hsv Deest. Er is een nieuw stichting bestuur gekomen en de kosten die 

eerst samen liepen zijn gesplitst. Dit houd in dat boekjaar 2015 is ingewikkelder in elkaar zit. 
Hsv Deest heeft voldoende middelen om projecten op te starten. Leden kunnen met een plan komen en het 
bestuur kijkt dan gezamenlijk of dat het haalbaar is. 
 
6) Verslag kascontrolecommissie. 

 

  



Roel Koedam en Thomas Sauter hebben de controle op de financiële stukken uitgevoerd en zijn tevreden over het 
gedane beleid. De commissie zegt dat ze bang waren voor belangenverstrengeling met Stichting de Uiver. Door de 
splitsing is dit niet meer nodig. Ze geven wel aan dat het voor de leden moeilijk was omdat de penningmeester 2 
petten op heeft omdat hij van beide de financiën beheert. 
Hier op  verlenen de leden het bestuur decharge voor het gedane beleid. 

kascontrolecommissie 
Roel wordt bedankt voor zijn inzet, Thomas Sauter en Tonnie van de Broek nemen het stokje over . 
Als reserve kascontrolecommissielid meld Roy Vrielink zich aan. 
 
7) Nieuwe lijst van viswateren 
Deze is nader toegelicht. Op verzoek van de aanwezige boa en leden worden er enkele aanpassingen gedaan. 
O.a. zal er aan toegevoegd worden dat de algemene visserij wetgeving van toepassing is. 
                                                                                                                   

8) Viswateren en eventuele plannen 
Visplan De Poolakker. De laatste jaren is het daar slecht gesteld met de visvangst daarom is er een plan bedacht 
om er een water van te maken waar op je gemakkelijk een visje kunt vangen met diverse hengelsoorten. Het plan is 
om de vijver geheel af te vissen en de vis elders uit te zetten en er nieuwe K1 karpers uit te zetten. Dit is een kleiner 
formaat karpers die gemakkelijk te vangen zijn. De aalscholverkooien zullen verwijderd worden en het water zal 
toegankelijker gemaakt worden door visstekken en wat beplanting etc. Er zal contact gezocht worden met de 
gemeente over de bereikbaarheid van het water. Een zijde daar is het nu niet mogelijk om te vissen, mogelijk is de 

oever wat ingezakt. Dit wordt nog uitgezocht. 
Opmerkingen: 
Het zou toch ook wel fijn zijn als er ook gewoon witvis te vangen is en niet alleen maar karpers. 
Je moet proberen om alle facetten van het vissen mogelijk te maken om alle leden tevreden te houden. Dus een 
goed plan opzetten wat wil je met de andere wateren.  
Het visplan Poolakker is met inachtneming van de opmerkingen aangenomen.  
 
9) Activiteiten 

In de uitnodiging is er medewerking gevraagd voor de landelijke schoonmaakdag van 19 maart a.s., er zijn geen 
aanmeldingen op binnen gekomen, wel 1 afmelding. Bart de Leeuw kan op de zaterdag niet maar wil wel op vrijdag 
een gebied voor zijn rekening nemen. Daar zijn wij zeker blij mee. Het bestuur gaat de geplande dag zelf op pad. 
Forelvissen 7 mei. Hierop zijn ook geen aanmeldingen binnen gekomen. De aanwezige leden zijn niet zo blij met 
de gekozen datum. Daarop wordt besloten om het forelvissen te verzetten naar 12 juni van 10-13.00 uur bij het Mun 
in Appeltern. Hiervoor melden zich aan: Jan Degen, Bart de Leeuw, Thomas Sauter, Roel Koedam en het bestuur. 
Er zal nog een bericht in de Maas en Waler of de Waalkanter geplaatst worden. 
 

10) Rondvraag 
Roel Koedam zou graag zien dat er weer eens een ouderwets wedstrijdje gevist gaat worden met de vaste stok. Dit 
wordt in overweging genomen. 
Roel vraagt waarom wij ons niet aanmelden bij NL Doet, die stellen financiën ter beschikking waar wij o.a. de 
wateren deels van kunnen opknappen. Nl Doet is een week voor de landelijke schoonmaakdag. We gaan hier 
meer informatie over binnen zien te krijgen. 
Bart vraagt of dat er na het forelvissen een barbecue is. Dit gaan we regelen. Kinderen mogen mee maar tegen een 

vergoeding. 
Informatie over Hsv Deest is moeilijk te vinden, kan daar wat iets aan gedaan worden vraagt Jan. Er is sinds kort 
een website www.hsvdeest.nl en we zullen proberen regelmatig een stukje te plaatsen in een krantje. 
 
11) Sluiting 
 
 
  

 Opgericht 1 januari 1975       Lid federatie Midden Nederland   
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