
Het verslag van de ALV HSV Vrolijke Vissers te Rosmalen 8-3 2017. Afwezig : Eric van Lent met bericht.

Opening:
Voorzitter Jork Kuin opent de jaarlijkse ledenvergadering.

 Mededelingen:
Met de beleidsnota visserijbeleid van de gemeente ‘s 's-Hertogenbosch zijn we het op verschillende 
punten niet  eens. Er is ook geen sprake van nieuwe huurcontracten die hierop gebaseerd zijn. Jork en
Paul hebben gesprekken gevoerd namens 5 Bossche verenigingen. We gaan er van uit dat deze nota 
op  nog op punten aangepast wordt. 

 De gemeentevergunning is via onze site te verkrijgen. Echter deze is tot 1 juli geldig. 

 Jork: Er zijn contacten met Rob Raaymakers van de gemeente over het onderhoud,  grond voor de 
visplekken en nieuwe afsluitbare prullenbakken.
Er zijn besprekingen over nieuwe plekken voor de woonboten. De Rosmalense plas is nog een van die 
plekken. Het lijkt dat het zwaartepunt wordt gelegd voor de Van Veldekekade, maar niets is zeker.

De ALV Notulen van 2016
Deze worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd door de vergadering.

Jaarverslag van de secretaris
Het ledenaantal stjgt wel met ongeveer 150 leden. Of dit straks ook zo is moeten we afwachten omdat niet 
iedereen vanzelf het lidmaatschap verlengd. Het aantal nachtvergunningen blijf hetzelfde. 100 stuks. We 
blijven dit via Glaudemans doen.
Het drukken van de passen wordt uitbesteed.

Financieel verslag en begrotng.
We bespreken met elkaar het fnancieel verslag en de begrotng. Dit wordt akkoord bevonden door de 
vergadering.
De kascommissie heef alles nagekeken. Paul Hendrix en Frans Kuijpers.  
Paul wijst er op dat elk jaar een nieuwe commissie aangesteld moet worden. Onze reacte hierop was dat er 
voorheen moeilijk mensen voor te vinden waren. Afwisselend deed elk commissielid dit twee jaar achtereen. 
We gaan proberen of we nu wel telkens twee leden bereid kunnen vinden.
Daarnaast heef Paul een verhandeling om toevertrouwd geld  van de vereniging beter te beheren. Wij zijn 
van mening dat – ofschoon het misschien ouderwets is – dat we ook voor een goede besteding hiervan onze 
functonarissen goed vertrouwen willen blijven geven.
De commissie geef decharge aan het bestuur voor het fnancieel beleid.
Als nieuwe kascommissie zullen Hans Kauwenberg en Casper Timmermans aantreden voor 2018.



Visuitzettingen.
We zetten op de Stenenkamerplas een 30-tal k3 karpers. Op de Rosmalense plas denken we aan 35 k3/k4 
karpers. Over witvis gaan we nog nadenken.

Waterbeheer.
Jork neemt contact op met de gemeente over het onderhoud aan onze wateren.

Jaarafsluitng.
Eind dit jaar gaan we met de witvissers en karpervissers samen het jaar weer afsluiten met een knalfeest, 
prijsuitreikingen, sponsoren? en een tombola.

Rondvraag.
Geen


