
Notulen jaarvergadering   d.d. 03 Maart 2020, zaal De Loo. 
 
Aanwezig: 
Het volledige bestuur en 34 leden. 
 
01.Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom  en in het bijzonder de 
ereleden Groote en Hellendoorn.. 
Er wordt een minuut stilte  in acht genomen om  en  leden die in het afgelopen  
jaar zijn overleden te herdenken. 
   
02.Notulen vorige jaarvergadering: 
Deze werden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
03. Jaarverslag 2019  
Geen opmerkingen of vragen. 
  
04.Mededelingen: 
# Het karperbestand in de Gracht zal op peil worden gehouden door jaarlijks een kleine 
aanvulling, de overige soorten zoals zeelt en brasem zijn ruim aanwezig. 
 
# Er zijn weer twee karperwedstrijden gehouden in de koperenplas, er zal uitgekeken 
worden naar een andere locatie en mogelijk een wedstrijd in open water. 
 
# Naast de karper en witvis heeft ook het street- en  roofvissen onze aandacht. 
 
# Het onderhoud van onze wateren heeft ook de onze volledige aandacht en dat heeft er in 
geresulteerd dat de U doormiddel van een Harkboot is ontdaan van overmatige leliegroei 
en daarnaast zal er binnenkort de ingang van de U uitgediept worden. 
Het plan is dat we deze zomer de overmatige waterpest in de Gracht te lijf kunnen gaan 
door ook hier de Harkboot in te zetten. 
De Mindervaliden visplek aan de Klinkevlier is opgeknapt en de andere stekken zijn weer 
gesnoeid. 
Mocht men problemen ondervinden door onvoldoende onderhoud dan horen we dat graag. 
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# Op handhaving hebben we ook het afgelopen jaar zwaar ingezet, het heeft er voor 
gezorgd dat er geen problemen zijn bij de Gracht en bij de U een paar klachten m.b.t. 
betreding aangrenzend weiland. 
De Klinkevlier  blijft lastig omdat daar een paar personen zijn die weigeren zich aan de 
regels te houden. 
We zijn betreffend dit probleem in gesprek geweest met de Gemeente en die heeft de inzet 
van een BOA toegezegd zodat we deze personen bij een heterdaad  ook daadwerkelijk 
kunnen aanpakken doormiddel van een boete, royeren als lid en daarnaast zullen we via 
een advocaat de kosten van de controles op hen te verhalen. 
 
# Jeugdbeleid proberen we vorm te geven door het aanbieden van vislessen waarvan er 
inmiddels een heeft plaatsgevonden. 
Dit doen we samen met de vismeesters van Sportvisserij Nederland en het benaderen de 
scholen in onze regio. 
 
# Het opzetten van een nieuw evenement heeft ook onze aandacht maar we willen daarbij 
niet in herhaling vallen. 
Mogelijk dat we in samenwerking met de Federatie iets organiseren m.b.t. het loodvrij 
vissen aangezien dit een speerpunt gaat worden in onze tak van sport. 
 
# We proberen ook nieuw water aan te trekken en zullen ons eigen water niet inbrengen in 
de landelijke lijst. 
Onlangs zijn we met de Gemeente overeen gekomen dat we de kanovijver ook als visvijver 
mogen gaan gebruiken. ( we wachten alleen nog op de officiële documenten) 
Onze gedachten daarover zijn om deze vijver, met name, geschikt te maken voor de jeugd. 
  
# De diefstal van de viskar van T.O.P. heeft een behoorlijke impact gehad op onze 
wedstrijdleider Bas Supheert mede doordat ook een groot deel van zijn spullen door deze 
diefstal weg zijn. 
Het bestuur heeft in goed overleg met Bas besloten om hem niet te compenseren aangezien 
we daarmee een precedent zouden scheppen voor al onze leden. 
Er is aangifte gedaan maar de politie heeft aangegeven hier niets mee te doen. 
Er zullen offertes aangevraagd worden voor een nieuwe kas en overige spullen zoals 
nummers enz. zullen worden aangeschaft.  
 
5 Statuten en huishoudelijk reglement: 
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn dusdanig veroudert dat we besloten hebben 
om hier actie te ondernemen. 
Arjan Pot heeft  op zich genomen om het traject  hieromtrent uit te zetten  en geeft daar 
uitleg over. 
Ondanks dat er aan veel voorwaarden voldaan moet worden hopen we toch dat we dit voor 
de volgende jaarvergadering rond te hebben en in stemming kunnen brengen.  
 



06. Jaarverslag penningmeester: 
Het jaarverslag werd doormiddel van een power point presentatie toegelicht. 
Ben geeft aan waar de grote verschillen in zitten en we verwachten dat de kosten voor het 
onderhoud ook voor het komend jaar zullen stijgen maar al met al is het een stabiel verhaal. 
Ook is het totaal aantal leden voor het eerst  gestegen tot boven de twee duizend (2009) 
maar het aantal jeugdleden laat steeds meer een dalende lijn zien. 
              
07. Verslag kascontrole comm. : 
De heren Pot en Zwiers hebben de boekhouding gecontroleerd en alles in orde bevonden. 
De heren hebben met de complimenten voor de penningmeester getekend voor 
goedkeuring. 
 
 
08. Benoeming kascontrole comm. : 
De controle van 2020 zal door de heren Zwiers en Stavast worden gedaan, 
Reserve is dhr. E Groote. 
 
09.Vaststellen contributie en afdracht: 
De contributie zal ongewijzigd blijven  maar de verhogingen van de afdracht naar 
Sportvisserij Nederland  zullen wel worden doorberekend. 
 
10. Bestuurssamenstelling: 
Na vier jaar bestuurslid te zijn geweest heeft Arend Mulder besloten om zich niet meer 
herkiesbaar te stellen aangezien overig vrijwilligerswerk de nodige aandacht van Arend 
vergen en daardoor mogelijk in de knel zou kunnen komen. 
Ben bedankt Arend  voor zijn inzet voor het onderhoud, en zet dat kracht bij doormiddel 
van een bloemetje en enveloppe met inhoud.  
In November is Arjan Pot het  bestuur komen versterken en het bestuur zal binnenkort een 
besluit nemen over de verschillende taken binnen het bestuur zodat er geen dubbele 
functies meer zijn. 
Voor aanvang van de vergadering heeft zich iemand kandidaat gesteld voor  de vrij 
gekomen  bestuursfunctie en zal voor de eerstvolgende bestuursvergadering worden 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  
 
11.Verslag wedstrijden en uitreiking Kampioensprijzen: 
Bas doet verslag van  de competitie en geeft aan er op toe te zien  dat de uitslagen eerder op 
de website zullen worden vermeld. 
De wintercompetitie is een succes geweest en zal een vervolg krijgen. 
De vislocaties voor het komend seizoen liggen vast. 
Het Stieltjeskanaal blijkt de beste resultaten te geven en de komende wintercompetitie zal 
dan ook in zijn geheel daar worden gehouden. 
Het plan is om samen met Steenwijksmoer en Dalen een rolladewedstrijd te houden, nadere 
info volgt. 



Bas geeft aan dat de winnaars de gewonnen prijs zelf moeten komen halen en zo niet, dan 
zal deze doorgeschoven worden. 
Tot slot bedankt Bas de heren Groote Luinge en Zwiers voor hun inzet bij de wedstrijden. 
 
De wisselbeker van de competitie wordt nooit door de winnaar mee naar huis genomen en 
de vergadering wordt gevraagd wat er alternatief zou kunnen zijn. 
Aangezien er geen duidelijk antwoord komt houden we hem toch nog even in ere. 
 
Johan Pieper doet verslag van de 55plus wedstrijden en is blij te kunnen melden dat dhr. M 
Pusch  weer uit het ziekenhuis is. 
Johan maakt zich wel zorgen over de vangsten van de heren aangezien de dames verreweg 
beter vangen. 
Annie werd in de bloemetjes gezet voor haar inzet bij de wedstrijden. 
De wedstrijden voor 2020 zijn bekend en Johan hoopt iedereen weer te kunnen begroeten 
aan de waterkant. 
Johan bedankt Ab en Jantinus  voor hun inzet. 
Daarna werden alle winnaars in de bloemetjes gezet met de bijbehorende bekers en 
enveloppes.  
 
12. Rondvraag: 
 
*Waarom geen open wedstrijd. Antw.: het bestuur zal daar over en besluit nemen  
 
* Is het mogelijk in het vervolg in vakken te vissen. Antw.: dit zal worden uitgewerkt. 
 
* Is het rooster gerepareerd. Antw.: heeft geen zin aangezien deze niet doorloopt onder      
   water. 
 
13. Sluiting: 
Na iedereen bedankt te hebben voor de inbreng sluit de voorzitter de vergadering met de 
mededeling dat iedereen een muts en een pet met het logo van TOP mee naar huis mag 
nemen. 
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