
 

   

 

 

Brochure Algemene Leden Vergadering KEHV de Ruischvoorn Tilburg 

 donderdag 17 maart 2022 
 
 
Samenstelling Bestuur: 
 Voorzitter:   Fons Jonkers 
 Secretaris:   Ben Stoopen  
 Penningmeester:  Hans Schoenmakers 
 Bestuurslid:   Geert van Opheusden 
 Bestuurslid:   Serge van den Brekel 
 
 
  



 

   

 

 

1. Opening 

 
 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de Algemene 
Leden Vergadering 2022 van KEHV de Ruischvoorn Tilburg 
 
  



 

   

 

 
 

2. Mededelingen 

 

Voorzitter meld dat de notulen van deze vergadering worden gemaakt 
door Carin Wolfs. 
  



 

   

 

3. Vaststelling vergaderagenda Algemene Ledenvergadering 17 maart 
2022. 

1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Vaststelling van de agenda 
4. Vaststelling van het verslag van de vorige ALV jaarvergadering d.d. 03-06-2021 
5. Herdenking van de ons ontvallen leden. 
6. Bekendmaking en huldiging van Vrijwilliger van het Jaar.  
7. Jaarverslag bestuur. 
8. Jaarverslag penningmeester. 
9. Begroting 2022. 
10. Verslag Kascontrole commissie. 
11. Verkiezing lid kascontrole commissie. Huidige kascontrolecommissie bestaat uit  

Broer Horsten en Frank Verhoof. Reserve is Gé Hendrickx. Aftredend is Broer Horsten   
Voorstel is om Gé voor de duur van 2 jaar in de commissie op te nemen en een nieuwe 
reserve te kiezen. Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail op het emailadres: 

 info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij het bestuur.  
12. Vaststelling contributie 2023 
13. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2021 
14. Bestuursverkiezing. Aftredend is de penningmeester Hans Schoenmakers. Hans stelt zich 

herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.  Aanmelden kan 
via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl 

15. Jaarverslagen van de diverse afdelingen. 
16. Aanpassen Statuten en Huishoudelijk Reglement. Naar aanleiding van de nieuwe wet 

WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die dit jaar is ingegaan moeten de 
Statuten worden aangepast. De notaris heeft al  nieuwe statuten samengesteld die 
voldoen aan die nieuwe wet. Wettelijk gezien moet deze statutenwijziging door de leden 
op de ALV worden goedgekeurd. Volgens de oude statuten moet voor een wijziging van 
Statuten minimaal twee derde van het aantal leden aanwezig zijn op de ALV om te 
mogen stemmen over wijziging in de Statuten. (2/3 van 5238 = 3492). Als dat aantal niet 
aanwezig is op de betreffende ALV dan dient er binnen 4 weken na die ALV een nieuwe 
ALV te worden gehouden waarin gestemd zal worden over het wijzigen van de statuten. 
In die tweede ALV is het voldoende als twee derde van het aantal AANWEZIGE leden 
voor de aanpassing stemt. Omdat we het aantal benodigde stemmers nooit op een ALV 
kunnen krijgen zal die tweede ALV worden gehouden op 14 april 2022. Tevens zullen we 
dan stemmen over een nieuw Huishoudelijk Reglement. Zowel de nieuwe Statuten als 
het nieuwe Huishoudelijk Reglement liggen vanaf 24 februari ter inzage op ons clubhuis. 

17. Benoeming Commissie van Beroep. Volgens de nieuwe Statuten moet er een Commissie 
van Beroep worden aangesteld. Deze Commissie dient Beroepszaken te beoordelen en 
daarover een bindende uitspraak te doen. In deze commissie mogen geen bestuursleden 
zitting hebben. Daarom zijn we op zoek naar minimaal 3 personen die zitting willen 
nemen in deze commissie. De verwachting is dat dit erg weinig tijd zal kosten omdat er 
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slechts zelden een Beroep zal worden ingediend. Kandidaten kunnen zich aanmelden via 

mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij 

het bestuur. 

18. Ontwikkelingen met betrekking tot hervorming Sportvisserij Nederland en opzegging 

lidmaatschap Sportvisserij Zuid West Nederland. 

19. Stand van zaken met betrekking tot Nieuwe visvijver. 

20. WVTTK en Rondvraag 
21. Sluiting 
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4. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 03 juni 2021. 
Notulen Algemene Ledenvergadering KEHV de Ruischvoorn dd 3 juni 2021 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Aanwezig zijn het voltallig bestuur en 13 leden waarvan twee online.  

Afwezig met bericht Mw. C Wolfs 

2. Vaststelling agenda: geen opmerkingen. 

3. Vaststelling van het verslag van de vorige Algemene Leden Vergadering d.d. 26-11-2020 

Geen opmerkingen zodat het verslag door de vergadering wordt goedgekeurd. 

4. Mededelingen. 

-Het bestuur is al enige tijd in overleg met de gemeente Tilburg ivm haar wens tot realisatie en 

exploitatie van een visvijver op het braakliggend terrein naast het clubgebouw. Het bestuur 

heeft een uitgebreid plan gemaakt en dit is goed ontvangen door de betrokken medewerkers en 

wethouder van de Gemeente Tilburg. Het is echter een kostbare aangelegenheid, waarbij het 

slagen van de financiering voor het project van doorslaggevende betekenis zal zijn. De 

aanwezigen vinden dit plan een goed initiatief. 

-Het bestuur heeft besloten om Mw. Carin Wolfs dit jaar aan te wijzen als vrijwilligster van het 

jaar. Dit wordt enthousiast ontvangen door de vergadering. 

5. Jaarverslag 2020 bestuur. Geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Het bestuur wordt 

door de vergadering decharge verleend voor haar beleid. 

6. Jaarverslag 2020 penningmeester. Geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering.  

7. Begroting 2021. Deze wordt toegelicht door de penningmeester, er zijn geen vragen of 

opmerkingen vanuit de vergadering. 

8. Verslag kascontrole commissie  

De kascontrole commissie heeft de financiële stukken beoordeeld en is akkoord. De 

penningmeester wordt decharge verleend door de vergadering. 

9. Verkiezing lid kascontrole commissie. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld. Voor 2021 

bestaat de commissie uit Frank Verhoof en Broer Horsten. Ge Hendrickx geeft zich op als 

reserve. 

10.  Vaststelling contributie 2022. Geen wijziging t.o.v. 2020 

11. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn onze voorzitter, Fons Jonkers en 

Algemeen bestuurslid Serge van den Brekel. Beide heren worden herkozen. 

Het streven is om het bestuur uit te breiden tot 7 personen. Dat betekent dat er nog steeds 2 

bestuursfuncties vacant zijn. 

12. Jaarverslagen van de diverse afdelingen. 

-Verslag controleurs. Aart zou graag in contact komen met de Poolse controleur. Fons pakt dit 

op.   

-Verslag VBC. Vraag mbt Kromhoutpark, Alle vis is er afgevangen. Er blijkt daarnaast matig 

overleg te zijn geweest met de Ruischvoorn door de Gemeente en haar projectleider aldaar. 

Inmiddels is er een nieuwe projectleider aangesteld en zijn er nieuwe afspraken gemaakt, De 



 

   

 

Ruischvoorn gaat in het najaar vis (kleine karpers) uitzetten, de gemeente betaalt de kosten 

daarvan. E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring door het waterschap. 

Vraag mbt vijvers in Esbeek. Er is dit jaar de aanwezigheid van fonteinkruid vastgesteld. Bij 

overgroei zouden we evt. kunnen maaien. 

-Overige afdelingsverslagen: Geen opmerkingen. 

13. Overleden leden in 2020.  

Het bestuur verzoekt tot een minuut stilte i.v.m. de in 2020 overleden leden. 

14. W.v.t.k. en Rondvraag. 

Vragen van Leon: 

-Uitbreiding nachtvissen mogelijk? Niet mogelijk. 

-Meer visuitzettingen mogelijk? Nauwelijks i.v.m. eisen van het waterschap. 

-Wat zijn de regels m.b.t. vissen in Sweelinckpark ? Als er geen wedstrijden zijn kan men vrij    

vissen. Verzoek om de wedstrijden aan te melden voor de kalender zodat alle leden dit kunnen 

zien. 

Dhr.Spijkers: de oevers van de vijver aan de Centaurusweg verkeren in slechte staat. Dit is reeds 

gemeld bij de Gemeente Tilburg 

Wil van Houtum m.b.t. Esbeek: hij meldt dat vissers de oeverbegroeiing beschadigen. De 

betrokkenen zijn door hem daarop aangesproken. Daarnaast is er overlast door een voortdurend 

blaffende hond van een der vissers. Huisdieren zijn niet toegestaan aan het water.  Wil mag de 

visser daar op aanspreken en zal dat ook doen. 

Ge Hendrickx: Is bijvoeren in Sweelinckpark een optie? Heeft geen voorkeur, o.a. ivm risico op 

blauwalg. Beter is om de gezondheid van het visbestand in de gaten te houden, gezonde vis? 

Niets doen. Er is inmiddels wel een groot aantal (nieuw uitgezette) karpers doodgegaan.  

Aart Kabbedijk: Hij mist de mededeling/voorstel van het bestuur mbt de voorkeur tot onthaken 

van gevangen vis in een emmer met water. Het bestuur gaat dit bespreken, ook ivm aanpassing 

in vergunning. Voorlopig is er nog steeds voorkeur voor de onthaakmat. 

Wil van Houtum: in de vergunning staat nu onthaakmat aanbevolen, het is beter om dit verplicht 

te stellen. Het bestuur pakt dit op. Daarnaast staat er “open vuur en BBQ verboden”, verzoek tot 

wijzigen “open vuur” in “kampvuur”. Bestuur pakt dit op. 

Jan van Kester: hoe is de situatie mbt BHV ( Baroniesche Breda). Deze is ongewijzigd. Vanaf 2022 

geen uitwisseling meer. Er is inmiddels wel een overleg over een mogelijke uitwisseling viswater 

Ruischvoorn met Groot Rotterdam. 

15. Hierna wordt de vergadering gesloten. 

G.v.Opheusden notulist. 

 
 
 

 

  



 

   

 

5. Herdenking van de ons ontvallen leden. 
 

 

 
  

Graag 1 minuut stilte 

voor de leden die zijn 

overleden in 2021. 



 

   

 

6. Huldiging vrijwilliger van het jaar 2022. 
 

 

              

Vrijwilliger van het 

jaar 2021 is geworden: 



 

   

 

7. Jaarverslag Bestuur 2020. 
 
Hierbij het jaarverslag 2021 van het Bestuur van KEHV de Ruischvoorn Tilburg. 
Net als vorig jaar stond ook het jaar 2021 onder invloed van  Corona.  
Of het nu de Lockdowns waren of de andere maatregelen die door de overheid werden 
opgelegd, iedereen had daar last van. Een groot deel van de bevolking heeft inmiddels diverse 
inentingen gehad of is genezen van de ziekte zelf, waardoor er hopelijk een stuk immuniteit is 
ontstaan en we op termijn met minder overheidsmaatregelen te maken zullen krijgen. 

Ook voor onze vereniging heeft Corona weer veel betekent. Net als in 2020 konden een aantal 
activiteiten helaas niet doorgaan. Bijvoorbeeld de Wilhelmina Challenge, de bingoavonden, de 
jeugd kijk en doedag, enkele wedstrijden, een groot deel van de vliegbind-avonden, 
zeevistripjes, etc. zijn allemaal komen te vervallen. Het ledenaantal is ook in 2021 met ruim 150 
stuks weer wat toegenomen. 
Het Bestuur had in het begin van het seizoen nog de hoop dat er in 2021 een eind zou komen 
aan Corona. We hadden zelfs een Past-Corona-Dag gepland. Dat moest een dag worden waarbij 
we met alle vrijwilligers en alle actieve leden van de diverse afdelingen zouden samenkomen op 
ons clubhuis om het einde van Corona te vieren. Ook konden we zo wat meer van elkaar te 
weten komen en kon er een soort van “kruisbestuiving” tussen de diverse afdelingen 
plaatsvinden. Toen we er op zeker moment achter kwamen dat Corona waarschijnlijk nooit 
meer uit ons leven zou verdwijnen, hebben we besloten dat we ondanks alles toch wel toe 
waren aan een positief moment. Daarom hebben we het evenement toch laten doorgaan en de 
naam van het evenement omgedoopt in “Ruischvoorndag”. We hebben er met zijn allen een 
leuk evenement van gemaakt en de gezellige afsluitavond werd door iedereen gewaardeerd en 
werd daardoor een echte feestavond. We streven er naar om die feestavond indien mogelijk 
vaker te laten terugkeren. 
 
Samenstelling bestuur: 
Voorzitter:   Fons Jonkers (herkozen als voorzitter in de ALV) 
Secretaris:  Ben Stoopen  
Penningmeester:  Hans Schoenmakers 
Bestuurslid:  Serge van den Brekel (herkozen in de ALV) 
Bestuurslid:  Geert van Opheusden 
Ledenadministratie en ondersteuning bestuur:  Carin Wolfs. 

 
Afdelingshoofden: 
Administratie:  Carin Wolfs 
Vliegvisafdeling:  Evert-Jan Detz 
Roofvisafdeling:  Frank Verhoof, Geert van Opheusden 
Ouderenafdeling:  Ad Verhoof, Gé Hendrickx 
Karperafdeling:  Wilbert Laros, Fons Jonkers 
Zeevisafdeling:  Pierre Cruijssen 



 

   

 

Jeugdafdeling:  Ben Stoopen 
Wedstrijdafdeling:  Ad Verhoof, Ben Stoopen 
Controleurs:  Johan de Werd 
Baractiviteiten:  Jos van Engelen 
Beheer Magazijn:  Theo Mols 
Visstandbeheer:  Fons Jonkers, Theo Mols 
 
Algemene ledenvergadering 2021: 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) was gepland op donderdag 18 maart 2021.  
Door de overheidsmaatregelen vanwege Corona mocht die niet op die datum worden 
gehouden, daarom werd deze ALV geannuleerd en verplaatst naar 3 juni. Om zoveel mogelijk 
mensen te kunnen laten deelnemen aan deze ALV hadden we besloten om een "hybride”-
vergadering te houden. Dat wil zeggen men kon fysiek aanwezig zijn in het clublokaal, of men 
kon de vergadering digitaal bijwonen. Men moest zich wel van tevoren aanmelden om te 
kunnen deelnemen aan deze digitale vergadering.  
Helaas was net als bij een “gewone ALV” de opkomst erg matig.   
 

Activiteiten bestuur: 

• Zittingavonden: De zittingavonden in het clubhuis kwamen voor een deel ook weer te 
vervallen.  
Gelukkig liep het digitaal registreren van de betaling via de meedoenregeling van de 
Gemeente Tilburg en het verstrekken van de daarmee betaalde visvergunning naar 
behoren.  
 

• Bestuursvergadering: Het hoofdbestuur is in 2021 bijna elke maand bijeengekomen voor 
een bestuursvergadering. Waar het fysiek kon kwamen we bijeen in ons clubhuis en als 
het niet kon hielden ook wij een digitale bestuursvergadering. Daarin zijn o.a. 
beleidsvraagstukken, ledenbestand, afdelingsactiviteiten, besluitvormingsstukken, 
viswaterbeheer en overige belangrijke en minder belangrijke zaken aan de orde 
geweest.  

 

• Enkele belangrijke zaken die in 2021 o.a. zijn behandeld en/of besloten: 
-  In het kader van de nieuwe wet WBTR moeten de statuten worden aangepast. Het  
bestuur heeft in een aantal vergaderingen nieuwe conceptstatuten en huishoudelijk 
reglement samengesteld. 
- Vergunningen 2022 voorbereiden, aanpassen, samenvoegen, facturen sturen,  
   inboeken, controleren, versturen, etc.  Was allemaal tijdig uitgevoerd, waarvoor dank 
aan Carin Wolfs. 
-  de wederverkopers van onze vergunningen ( Raven, Hertog, Fauna, Van Gool en 

    Vogelasiel) zijn regelmatig bezocht door de vaste contactpersoon binnen ons bestuur. 
- Fotowedstrijd via Website. De foto's van het jaar 2020 zijn door middel van stemming 
via Facebook gekozen en de daarbij behorende prijzen zijn uitgereikt aan de makers van 



 

   

 

die foto's. Omdat er erg weinig foto's werden ingestuurd hebben we besloten om deze 
wedstrijd in 2021 niet meer voort te zetten. 
- Vissteigers in Udenhout zouden in 2021 worden opgeknapt. In eerste instantie  zouden 
we de 2 slechtste steigers laten vernieuwen, maar omdat alle steigers inmiddels slecht 
zijn hebben we offerte opgevraagd voor het vernieuwen van alle steigers. Wordt later dit 
jaar opgepakt. 
- Visuitzetting kanaal, Quirijnstokpark, Kromhoutpark, Esbeek, Oostplas en Surfplas. 
Uitgevoerd op 7 december 2021. 
 

• Overlegsituaties met diverse externe instanties: 
De diverse instanties waar overleg mee is geweest: 
- Overleg met Sportvisserij Nederland over diverse zaken, maar in het bijzonder veel over 
de aanstaande Bestuurlijke Vernieuwing van SVN.  
- Regelmatig is er overleg geweest met enkele grotere landelijke 
hengelsportverenigingen onder andere over de stand van zaken m.b.t. de bestuurlijke 
vernieuwing van SVN en de tegenwerking van de federatie SZWN op dat gebied. Dat 
heeft samen met eerder gemaakte fouten door de federatie uiteindelijk zelfs 
geresulteerd in de opzegging van ons lidmaatschap bij SZWN. 
- Reguliere Overleggen met diverse afdelingen van Federatie Zuid West-Nederland 

- Overleg met Gemeente Tilburg  
- Jaarlijks overleg met Federatie Alm en Bieschbosch 

- Jaarlijks overleg met Federatie De Dongestroom 

- De Baroniesche Hengelaars hebben toch eenzijdig de uitwisseling van het viswater van 
beide verenigingen stopgezet. Daarmee is een eind gekomen aan een zeer lange periode 
van vriendschappelijke uitwisseling. Wij hebben er alles aan gedaan om deze stopzetting 
te voorkomen, maar Breda bleef bij hun standpunt dat zij hun viswater alleen nog maar 
voor de eigen leden wilden houden. 
- Overleg met Wethouder van Sport van de Gemeente Tilburg en met afgevaardigden 
van diverse politieke partijen uit de Tilburgse Gemeenteraad over de mogelijkheden tot 
de aanleg van een visvijver op het braakliggend terrein naast ons clubhuis. 
 

• Overlegsituaties met diverse interne afdelingen: 
- Kwartaaloverleg met afdelingshoofden van de diverse afdelingen kon door Corona in 
2021 slechts 2 maal plaatsvinden. 
- Extra overleggen met separate afdelingen. Indien wenselijk of nodig worden er 

   separate overleggen ingepland met afdelingen of personen. In 2021 is daar geen  
   noodzaak voor geweest. 
 

Ledenbestand 2021: 

• Uitsplitsing Junioren /  Senioren 
1. Junioren: 

- zonder vispas   0009 



 

   

 

- met vispas    0429  

- Totaal junioren    0438 
2. Senioren: 

- hoofdlid    4435 

- sub/extra lid    0365 

- Totaal senioren     4800 
3. Totaal aantal leden 2021     5238 

 

• Uitsplitsing naar leeftijd: 
0    -  14 jaar    0444 

15  -  20 jaar    0221 

21  -  40 jaar    1478 

41  -  60 jaar     1734 

61  -  70 jaar     0779 

71  -  80 jaar    0478 

81  -  90 jaar     0102 

91  -  …  jaar     0002 

Totaal aantal leden 2021      5238 

 

• Geografische uitsplitsing: 
regio Tilburg    4267 

regio Breda     0122 

Overig Nederland    0709 

België      0114 

Duitsland     0022 

Overig Europa    0004 

Totaal aantal leden 2021      5238 
 
Een vereniging besturen en draaiende houden kun je niet alleen als bestuur, daarom zijn wij blij 
met de vele vrijwilligers die ons vaak belangeloos helpen en ondersteunen. 
Veel activiteiten konden ook in 2021 helaas niet doorgaan vanwege de Coronapandemie en dat 
betekende dus voor een aantal van onze vrijwilligers dat zij niet hun plannen konden uitvoeren. 
Wij hopen dat we in 2022 snel weer van dat verschrikkelijke virus worden verlost en dat we 
weer terug kunnen naar het gewone normaal en wij met zijn allen weer gewoon al onze 
activiteiten in 2022 kunnen laten doorgaan en dat we toch ook in 2022 op de steun van die vele 
vrijwilligers kunnen rekenen. 
 
Tot zover ons bestuurlijk verslag over het Coronajaar 2021 en voor al onze leden de wens: Blijf 
vooral gezond en blijf genieten van onze schitterende sport! 
 
Namens het Bestuur van KEHV de Ruischvoorn, 
Ben Stoopen 



 

   

 

8.  Jaarverslag Penningmeester 2021. 
 

Inkomsten en uitgaven worden in detail door de Penningmeester tijdens de vergadering getoond 

en waar nodig uitleg over gegeven. Uiteraard is er ruimte tot het stellen van vragen, welke voor 

zover mogelijk tijdens de vergadering zullen worden beantwoord. 

 

  



 

   

 

9.  Begroting 2022. 
 
De begroting voor 2022 wordt in detail door de Penningmeester tijdens de vergadering getoond 

en waar nodig uitleg over gegeven. Uiteraard is er ruimte tot het stellen van vragen, welke voor 

zover mogelijk tijdens de vergadering zullen worden beantwoord. 

 



 

   

 

10.  Bevinding van Kascontrole commissie. 
 
Brief met dechargevoorstel, ondertekend door kascontroleleden. 

 



 

   

 

11.  Kiezen lid Kascontrole commissie. 
 

Verkiezing lid kascontrole commissie. Huidige kascontrolecommissie bestaat uit  
Broer Horsten en Frank Verhoof. Reserve is Gé Hendrickx. Aftredend is Broer Horsten   
Voorstel is om Gé voor de duur van 2 jaar in de commissie op te nemen en een nieuwe reserve 
te kiezen.  
Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail op het emailadres: 

 info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij het bestuur. 
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12.  Vaststellen contributie 2023. 
 
Voorstel is om de contributie in 2023 gelijk te houden met 2022. 
 
 



 

   

 

13.  Decharge bestuur voor 2021. 
 

Zijn de aanwezige leden bereid om het voorstel van de kascontrole commissie over te nemen 
om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2021? 
 
  



 

   

 

14.  Verkiezing bestuur. 
 
Bestuursverkiezing. Aftredend is de penningmeester Hans Schoenmakers. Hans stelt zich 
herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.  Aanmelden kan via mail 
op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl 
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15.  a) Jaarverslag activiteitencommissie. 
 

Jaarverslag 2021 activiteitencommissie KEHV de Ruischvoorn. 

 

Leden commissie: 

Maria de Roos, Frank Verhoof, Wim de Loos, Theo Mols 

Jaarverslag 2021 activiteitencommissie KEHV de Ruishvoorn te Tilburg. 

2021 was weer een jaar met heel veel Corona maatregelen. 

Hierdoor is natuurlijk veel van activiteiten stil gelegd en hebben geen doorgang 

kunnen vinden. We hebben drie activiteiten kunnen uitvoeren. 

1e natuurlijk een van de kaart dart avonden. 

2e de kerst bingo, 

3e het organiseren van de vrijwilligersavond voor het bestuur. 

De Kaart Dart avond 

Op 12 November 2021 is de kaart-dart avond. 

Bij binnenkomst uiteraard eerst de corona check, na meer dan 40 personen te 

hebben gecontroleerd en alle de juiste vaccinatie hadden aangetoond kon de pret 

beginnen. 

Helaas was Theo niet van de partij daar hij rust moest nemen na een operatie. 

Geen probleem voor de rest van het team die dit geweldig weet op te pakken: 

Chapeau. 

Ook waren er uiteraard weer lekkere hapjes gemaakt door Maria, welk smaakvol 

werden genuttigd. 

Er waren best wel enkele afmeldingen maar dat was te verwachten omdat het 

aantal coronapatiënten toch toenam in Nederland. 

Het Jokeren, rikken, hoog-jassen en darten werd zoals altijd met passie gespeeld. 

In elke categorie kreeg de winnaar een heerlijke fles wijn voor zijn of haar 

overwinning.  

Daarnaast werd er in elke categorie een fles Schrobbelaer verloot. 

Ook hier was elke winnaar gelukkig mee. 



 

   

 

Je kon merken dat alle eraan toe waren om weer een avond bij elkaar te zijn, dit 

hebben ze echt gemist. 

De Kerstbingo. 

Helaas net voor de avond werd weer de Corona maatregel van kracht. 

Alles weer annuleren, helaas, helaas, 

Hopelijk 2022 Beter. 

De vrijwilligersavond, 

Doelstelling gezamenlijk lekker eten, drinken, bij elkaar zijn en iedere afdeling zijn 

passie delen met de andere. Wel controle bij de deur waarbij helaas toch een 

persoon niet de juiste documenten bij zicht had, jammer, jammer maar regels zijn 

regels, buiten de tent werd hij toch voorzien van de nodige biertjes en hapjes, 

maar was wel koud buiten.  

Er was afgestemd dat iedere afdeling zichzelf zou voorstellen in een korte 

uiteenzetting. 

Wij als activiteitencommissie hadden gekozen voor een bingo, een spel met een 

rijtje, twee rijtjes en drie rijtjes. 

Drie mooie prijzen, enkele dubbele bingo’s en ieder had schik.  

Van de overige afdelingen hadden maar drie afdelingen iets voorbereid, Dat moet 

beter komend jaar. 

Voor het eten hadden we een andere opzet bedacht waarbij Hollandse pot, en 

Indische rijsttafel met afsluitend een heerlijk toetje was de keuze geworden. 

Ieder heeft zijn buikje goed rond gegeten en niemand kwam iets te kort.  

Rond elf uur werd het weer afsluiten en opruimen, waarbij gezegd moet worden 

dat dan ook iedereen de handen uit de mouwen steekt en wij als activiteiten 

commissie heel veel steun hebben. 

Met dank aan het bestuur dat we dit elk jaar zo mogen opzetten en uitvoeren. 

Hopelijk wordt 2022 een beter jaar zonder blokkering van Corona maatregelen. 

 

Met vriendelijk groet de Activiteitencommissie, Th. Mols 

 



 

   

 

15. b)  Jaarverslag controleursafdeling. 
 

Jaarverslag Controleurs 

 

Met de controleurs is er dit jaar weer een vergadering gehouden om te proberen 

wat meer structuur in de controles te krijgen. 

Vooral de verdeling van de wateren waar gecontroleerd werd was voor 

verbetering vatbaar. 

Ook is er een formulier op de website gemaakt waar met een paar vakken in te 

vullen en de nodige keuze menu’s er meer helderheid komt op welke wateren er 

gecontroleerd is en wat de meest voorkomende overtredingen zijn. 

Er is een duidelijke uitleg gegeven hoe het werkt en er werd hulp geboden om dit 

op de mobiele telefoon te kunnen doen. 

In de praktijk blijkt dat er dus maar erg weinig gebruik van wordt gemaakt, dat is 

erg jammer want het is toch een goede tool. 

We zullen dit nogmaals bespreken met de controleurs. 

Fons Jonkers. 

 

 
 

 



 

   

 

15. c)  Jaarverslag jeugdafdeling. 

 

Jaarverslag 2021 Jeugdafdeling KEHV de Ruischvoorn         
             
De jeugdcommissie bestond in 2021 uit: Ed Willems, Theo Mols, Ad Verhoof, Kees 
van den Broek en Ben Stoopen. 

Door Corona zijn alle jeugdactiviteiten van 2021 geannuleerd, de jeugd kijk en 
doe-dag, het koningsvissen en ook eventuele jeugdvoorlichtingsdagen, we 
moesten ze allemaal annuleren. Ondanks de goede bedoelingen van een aantal 
mensen om later in het jaar toch nog wat jeugdactiviteiten te organiseren werd 
dat telkens door de ontwikkelingen, maatregelen en/of gevolgen van de Corona 
pandemie gedwarsboomd.   

Laten we dit jaar maar snel vergeten en hopen dat we in 2022 voor onze ruim 400 
jeugdleden wel een aantal leuke evenementen kunnen organiseren. 

De jeugdcommissie gaat haar uiterste best doen om zodra er zicht is op 
versoepeling van de Corona maatregelen een aantal jeugdactiviteiten in te 
plannen. 

 

Namens de Jeugdcommissie  Ben Stoopen. 



 

   

 

15. d)  Jaarverslag karperafdeling. 
 

Jaar 2021 zal bij ons de boeken in gaan als minst productieve jaar, dit zal 
waarschijnlijk voor alle afdelingen zo gelden aangezien Covid maar parten bleef 
spelen. 
Activiteiten die alle jaren normaal op het programma staan hebben in het jaar 
2021 niet of nauwelijks doorgang kunnen vinden. Toch hebben wij als karper 
afdeling er het beste van weten te maken en kijken wij terug op een bewogen 
maar toch ook leerzaam jaar. 
 
We zijn zoveel als mogelijk het gehele jaar door gegaan met vergaderen om zo 
“als er weer iets mag” er wel klaar voor te zijn. 
 
Het is halverwege het jaar 2021 voordat we überhaupt iets kunnen doen, dit is 
niet eens een activiteit maar zijn nog naweeën van het jaar 2020. Het jaar dat de 
winnaars van het jeugdweekend 2019 eigenlijk naar Tsjechië af zouden reizen om 
team NL te vertegenwoordigen.  Om de welbekende rede kon dit geen doorgang 
vinden. We konden de deelnemers niet nog langer laten wachten en hebben 
daarom een troostprijs weten te versieren. De winnaars hebben allemaal een 
Nash titan hide xl gekregen.  
 
In Juli besluiten we vervolgens om toch een jeugdweekend te organiseren, het zal 
anders zijn dan andere jaren maar daar hebben we vrede mee. Het wordt 
aangekondigd op Facebook en zal plaats vinden 29-30-31 oktober van 2021. Het is 
een besluit met een stukje risico aangezien we niet weten hoe het dan zit met de 
maatregelen omtrent Covid. 
 
In september wordt het besluit genomen dat we toch ook iets voor eenieder 
moeten organiseren en de small challenge is geboren. Een klein schalige wedstrijd 
gehouden op 23 oktober van het jaar 2021. Locatie waar gevist gaat worden zijn 
de leemputten in Esbeek. We gaan vissen van 08:00 tot 16:00 en er is ruimte voor 
8 koppels, er wordt geen inschrijfgeld gevraagd. De wedstrijd zit binnen een aantal 
uren vol.  
 



 

   

 

23 oktober kunnen we dan eindelijk van start met ons eerste evenement, ondanks 
dat het weer niet optimaal is worden er toch verschillende vissen gevangen. 
Iedereen was in zijn nopjes en had het ontzettend naar zijn zin.  
 
Het volgende staat alweer voor de deur en dat is het jeugdweekend, het is 29 
oktober dus we kunnen van start. Het is laat in het jaar, eerste keer dat mensen 
weer wat op vakantie kunnen dus de wedstrijd is helaas niet volgeboekt. We 
vissen in Veldhoven op de vijver van Philips Hengelsport vereniging. De 
voorspellingen zijn dat het een nat en koud weekend gaat worden en die 
voorspellingen zijn ook uitgekomen. Door de tijd van het jaar was het niet zo druk 
met de vangsten als andere jaren. Er worden in het gehele weekend maar 6 vissen 
gevangen. Deze 6 vissen kwamen ook allemaal van stek 1 af. Het was dus een 
echte eenrichting wedstrijd. Toch waren alle deelnemers erg te vrede en kregen 
we een hoop complimenten van ouders en deelnemers.  
 
In de maanden na dit jeugdweekend is ons land weer op slot gegaan dus helaas 
eindigen we dit jaar net zo triest als dat we het begonnen zijn. 
 



 

   

 

15. e)  Jaarverslag ouderenafdeling. 
 

Ondanks het voortduren van de Corona hebben we nog een verkorte competitie 
kunnen houden van 6 wedstrijden waarvan er 4 telden. 
 
De algehele prijsuitreiking is gehouden op 19 Oktober. 
Tijdens deze uitreiking heeft de voorzitter verzocht aan alle aanwezigen even stil 
te staan bij het overlijden van onze leden te weten Nico d Roos Albert Kosters, en 
Mevr. Brokken. 
 
Tijdens een geanimeerde middag met een drankje en hapjes. Heeft Mevr. v IJzerlo 
de Leo v IJzerlo trofee overhandigd aan de winnaar te weten Theo Mols. 
 
Zie hier de uitslag van de eerste 3 vissers. 
1e Theo Mols                                   9 punten met 6535 gram 
2e Geert Jan de Ruiter                 12 punten met 5760 gram 
3e Frans vd Gender                      12 punten met 5375 gram 
 
50+wedstrijd gevist vijver Centaurusweg en Sweelinckpark. 
Vak A Centaurusweg  
1e Henk Klijn                                2 punten 80 stuks met 3550 gram 
2e Wim v Noort                           5 punten 47 stuks met 2940 gram 
3e Jos Schilders                           7 punten 40 stuks met 2060 gram 
Vak B Sweelinckpark  
1e Tiny v Iersel                            6 punten 23 stuks  met 255 gram 
2e Theo Mols                               6 punten 16 stuks met 260 gram 
3e Louis v Diessen                       7 punten 13 stuks met 265 gram 
 
Verder hebben alle vissers zich geuit dat er in het Sweelinckpark ontzettend 
weinig vis gevangen is. 
Wij als 55+ hopen dan ook dat er snel flink wat vis bij zal komen en dat er dan 
weer gevangen gaat worden zoals in het verleden. 
 
Gé Hendrickx Secretaris /Penningmeester. 
 



 

   

 

15. f)  Jaarverslag roofvisafdeling. 
 

Door corona heeft de roofvisafdeling slechts 2 clubavonden kunnen houden.  
De seizoen opening zijn we met 4 boten en 9 vissers gaan vissen op het oude 
maasje.   
Verder hebben we 2x keer op de clubavonden in juli en augustus gevist op het 
kanaal.  
Voor de Past Corona visdag zijn we weer met 4 boten gaan vissen dit keer met 8 
vissers.  
In november zijn we met 4 vissers een weekendje in Amsterdam gaan 
Streetfishing, daar hebben we allen wat baars en snoekbaarsjes gevangen. 
Hoogtepunt was het vissen op de wallen, niets gevangen daar maar wel veel 
bekijks. 
We hebben als herinnering een mooie foto in het clubgebouw gehangen. 
In december hebben we nog ons roofvis weekeinde gehouden met 8 vissers in 
Alblasserwaardse polder. De vangsten vielen wat tegen.  Vanwege Corona konden 
we niet het gezellige etentje met de hele groep houden. 
Het bestuur van de roofvisafdeling is met zijn vieren een klein hapje gaan eten als 
afsluiting van het jaar. 
Ondertussen hebben we al de eerste clubavond van 2022 gehad en zijn al de 
eerste plannen gemaakt voor dit jaar.  
Frank Verhoof. 



 

   

 

15. g)  Jaarverslag visstandbeheercommissie (VBC) 
 

Tijdens de hoge waterstand dit voorjaar na veelvuldige regen, stond het water in 

Esbeek zo hoog dat er sommige kanten onder water stonden. 

 Maar na 2 dagen was het al weer zover gezakt dat het onder het niveau stond van 

de afwateringspijp, een oplettend lid zag dat er daar een lekkage was waardoor de 

vijver leeg liep. 

Na het nodige graaf en zoekwerk kwamen we een oude afwateringspijp tegen die 

door het hoge water leeggespoeld was waardoor de lekkage zichtbaar werd. 

Dit probleem heeft dus al langer gespeeld waardoor we in de zomer lage 

waterstanden hadden daar, de buis is dicht gemaakt en het probleem is nu 

opgelost. Met dank aan Wil en Jan voor hun inzet. 

Op de Berglandweg was er dit jaar een explosie van eendenkroos, het hele water 

lag bedekt met dit plantje. Contact opgenomen met het Waterschap, die hebben 

gekeken of ze dit door een bedrijf op konden laten lossen, maar de kosten 

daarvoor waren veel te hoog, ook gezien het risico dat het daarna gewoon terug 

zou komen. 

Wel het Waterschap en de Gemeente gewezen op de grote hoeveelheid bomen 

en met name de Kaukasische vleugelnoot (exoot) die flink aan het woekeren is 

daar en voor veel blad in het water zorgt in de herfst. Er zou worden gesnoeid om 

dat te verminderen. 

Maar doordat het hele water bedekt was kwam er geen licht meer in het water en 

zijn waarschijnlijk alle vissen gestorven. 

Dit water zal eerst moeten worden verlost van de grote hoeveelheid meststoffen 

in het water afkomstig uit het slib, het wachten is op een plan van aanpak van het 

Waterschap. 

Het VBC heeft hun akkoord gegeven aan het monitoringsplan voor vis van 

Rijkswaterstaat bij de nieuwe waterkrachtcentrale bij de nieuwe sluis III. Er zullen 

testen worden gedaan met kleine karper om te kijken of de schade binnen de 

gestelde norm blijft. 



 

   

 

Het Kromhoutpark is opnieuw bezet met vis, 100 kg voorn, 100 kg zeelt en 100 kilo 

kleine karper is er uitgezet. 

Ook op het Sweelinckpark is 200 kg voorn en 100 kg zeelt uitgezet. 

Op het kanaal zijn 186 schubkarpers uitgezet in het kader van de drie-jaarlijkse 

onderhoudsuitzetting, ook op de Surfplas (10), Oostplas (10) en Esbeek (5) zijn 

kleine aantallen uitgezet als onderhoudsuitzetting. 

 

Fons Jonkers 

Voorzitter VBC 

 



 

   

 

15. h)  Jaarverslag vliegvisafdeling. 
 
JAARVERSLAG 2021 AFDELING VLIEGVISSEN 

 

Clubavonden 

Onze afdeling heeft om de andere week (in de even weken) op maandag een vaste clubavond. 

 

Deze avonden hebben naast een sociale functie, ook een inhoudelijke kant op gebied van 

vliegbinden en vistechnieken, te ontwikkelen en te delen.   Aan het einde van het seizoen en 

kalenderjaar wordt er jaarlijks een bindwedstrijd onder de leden gehouden of een andere 

activiteit die de avond specialer maakt. Met als hoofdprijs een prijs die gerelateerd is aan het 

vliegvissen. Het bezoeken van de clubavonden staat iedereen vrij om eens te proeven en 

ervaren wat vliegvissen is. We spannen ons in, om met interessante onderwerpen nog meer 

leden of potentiële leden naar de vaste clubavond te krijgen. 

Het jaar 2021 is weer getekend door corona. Dit jaar hebben we slechts enkele van onze vaste 

clubavonden kunnen houden die vooral in het licht hebben gestaan, van het binden en enkele 

lezingen 

De rest van het jaar zijn er nauwelijks clubavonden geweest, alleen in septembeer en deels in 

oktoberzijn er nog een clubavonden geweest. Meteen daarna is alles weer op slot gegaan.  



 

   

 

 

 Lezingen 

Een aantal clubavonden wordt gebruikt om lezingen te houden. 

Dit jaar hebben we geen lezingen gehad 

 

 

 

Gastbinden. 

Dit jaar hebben we geen gastbinders gehad, wel enkele binders vanuit de vliegvisclub zelf  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdagavonden 

In de weken dat we geen clubavond hebben is er de mogelijkheid om op de vaste donderdag 

avond te binden.  Een redelijk vast clubje ontmoet elkaar dan en bind verschillend vliegen. 

 

Casten 

Vanwege het feit dat het goed uitwerpen van een lijn nog niet zo eenvoudig is, worden er in de 

winterperiode iedere week op zaterdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur werplessen gegeven, 

momenteel geeft Evert-Jan de lessen. 



 

   

 

 

Buiten de basisworpen worden ook de speciale worpen aangeleerd. Tevens werkt het ook om 

beginners en geïnteresseerden op een ontspannen manier kennis te laten maken met het 

vliegvissen.  Dit jaar is er alleen op de in het najaar gecast. 

We bieden ook altijd een proefles aan voor potentiële leden waarbij gebruik gemaakt kan 

worden van materiaal van de club. 

Ondanks de weinige activiteiten, dit jaar, zijn er toch 5 nieuwe leden bijgekomen, die 

momenteel ook les krijgen in het werpen met de vliegenhengel. Dat is voor vliegvissen een 

mooie toename. Dus hopen we in het jaar 2021 weer een aantal clubavonden te mogen 

houden. Zodat deze leden de kneepjes van het vliegbinden bijgebracht kan worden. 

 

 

 

 

Gezamenlijke activiteiten 

Hieronder wordt o.a. verstaan het bezoeken van vliegvisbeurzen in Nederland en daarbuiten en 

gezamenlijk gaan vissen. 



 

   

 

Dit jaar hebben we een gezamenlijke snoekdag gehad in de Alblasserwaard. Die, door zeker 15 

deelnemers, een succesvolle dag genoemd mag worden. De dag is afgesloten met een hapje en 

een drankje in Goudriaan. 

      

 

Ondersteuning algemene clubactiviteiten van de Ruischvoorn. 

Op de jeugddag geven we als vliegvisafdeling acte de préséance, om jeugdleden kennis te laten 

maken met het vliegvissen. Zoals het binden van een red tag en het werpen met de 

vliegenhengel. 

 

Website  

Onze website wordt actief beheerd en gebruikt als informatiemedium naar onze leden. 

Dit jaar is onze website helemaal aan de huidige eisen van de tijd bijgewerkt en opnieuw 

vormgegeven. Daarnaast wordt vooraf een nieuwsbrief verstuurd over het thema op de 

betreffende clubavond. ( Vliegvissenruischvoorn.nl ) 

Al onze geplande activiteiten of andere interessante informatie wordt hierop geplaatst. 

Ook verslagen, foto’s en filmpjes worden op de website geplaatst. 

We hopen dat in de loop van 2022 de activiteiten weer op te kunnen pakken. 

Vliegvisafdeling de Ruischvoorn. 

  



 

   

 

15. i)  Jaarverslag wedstrijdafdeling. 
Verslag wedstrijdcommissie KEHV de Ruischvoorn 2021. 

De concourscommissie bestond in 2021 uit Ad Verhoof, Ben Stoopen en Kees van 
den Broek. Helaas moesten wij in 2021 afscheid nemen van Nico de Roos. Na een 
lang gevecht is Nico uiteindelijk toch overleden aan die vreselijke ziekte. Nico rust 
zacht en bedankt voor je steun en inzet in de vele jaren dat je onderdeel van de 
wedstrijdcommissie was.  
In de loop van 2021 zijn Henk Klijn en Theo Mols toegetreden tot de 
wedstrijdcommissie. Ook ons wedstrijdseizoen in 2021 werd net als een jaar 
eerder beïnvloed door de Coronapandemie. De overheid voerde weer beperkende 
Coronamaatregelen in. Daardoor moesten we de eerste wedstrijden van 2021 
laten vervallen. Maar als vissers mogen we niet al te veel klagen, want gelukkig 
voor ons mochten we nog wel vrij blijven vissen, want bij het vissen kon je 
gewoon de anderhalve meter afstand tot elkaar blijven houden. Wedstrijden 
werden echter verboden. Dat was het geval voor de wedstrijden die we zelf 
organiseerden, maar ook voor de uitwisselingen met en bij onze Belgische 
vrienden van de Aalscholver, Emblem en Beerse. Ook de selectiewedstrijden 
waarmee je plaatsing voor het Nederlands Kampioenschap kunt verdienen 
werden geannuleerd. Op 5 juni verdween de Lockdown en mochten we weer 
wedstrijden houden.   

De resultaten: 
Voorjaarswedstrijd:   Geannuleerd 

1e Zomeravond wedstrijd  Geannuleerd 

2e Zomeravond    Niels Evers   
3e Zomeravond    Herwi Smarius 

Zomeravondkampioen:   Niels Evers  

Koning:     Henk Klijn 

Clubkampioen:    Gerrit Jan de Ruiter 

1e wedstrijd in Beerse   Geannuleerd 

2e wedstrijd in Beerse   Johan van Bergen 

1e Vrije hengelwedstrijd   Herwi Smarius 

2e Vrije hengelwedstrijd   Herwi Smarius 

Najaarswedstrijd    Henk Klijn 

 



 

   

 

 

Op basis van de 6 beste resultaten uit bovenstaande wedstrijden wordt bepaald 
wie Visser van het jaar is. Voor 2021 is dat geworden:  Herwi Smarius. 

Dit jaar werd door het Bestuur van de vereniging een nieuw evenement bedacht. 
Eigenlijk met als doel om het eind van de Corona-beperkingen te vieren. Elke 
afdeling moest daarvoor een eigen evenement organiseren en op een 
gezamenlijke "feest”-avond daarvan verslag doen. De wedstrijdafdeling heeft 
samen met de ouderen-afdeling een extra wedstrijd georganiseerd, welke werd 
gevist in 2 sectoren in het Quirijnstokpark en 1 sector in de vijver Centaurusweg. 
De sectorwinnaars waren:  Henk Klijn, Harrie Heefer en Kees van den Broek. 

De concourscommissie heeft voor 2022 al weer een mooi wedstrijdrooster 
samengesteld, waarin er weer voor iedereen keuze voldoende is om voor leuke 
wedstrijden in te schrijven. Ik wil hierbij nog graag vermelden dat deze 
wedstrijden niet alleen voor de geregistreerde wedstrijdvissers zijn. Iedereen die 
lid is van onze schitterende visvereniging mag deelnemen aan deze wedstrijden.  
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden is beperkt tot slechts 6 Euro per wedstrijd 
en iedere deelnemer wint een prijs die minimaal de waarde heeft van het 
inschrijfgeld. Dus wij nodigen graag iedereen uit om eens een kijkje te komen 
nemen bij een van de wedstrijden of liever nog doe gewoon eens een keer mee. 
Ter afsluiting willen we nog graag de diverse vrijwilligers van onze vereniging 
bedanken voor hun hulp en assistentie bij onze diverse activiteiten. We kunnen dit 
niet allemaal alleen en waarderen jullie hulp bij het organiseren, voorbereiden, 
wegen etc. Bedankt! 

Namens de Concourscommissie,  Ben Stoopen. 

 



 

   

 

15. j) Jaarverslag zeevisafdeling. 

 

Jaarverslag 2021 zeevisafdeling  
 
De activiteiten van de zeevisafdeling hebben het afgelopen jaar op een 
laag pitje gestaan. Door de bekende coronamaatregelen is het niet 
mogelijk geweest om iets in groepsverband te organiseren.  
In de korte periode dat er wel iets mogelijk was hebben we een visstrip 
gemaakt richting Westkapelle. Ondanks dat er weinig deelnemers 
waren en we gelukkig nog iets met de schipper hebben kunnen regelen, 
was dit een leuke visdag met aardige tongvangsten. 
Hopelijk het komende jaar beter.  
 

  



 

   

 

16. Aanpassen statuten en huishoudelijk Reglement. 
 

Naar aanleiding van de nieuwe wet WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen) die dit jaar is ingegaan moeten de Statuten worden 
aangepast. De notaris heeft al  nieuwe statuten samengesteld die 
voldoen aan die nieuwe wet. Wettelijk gezien moet deze 
statutenwijziging door de leden op de ALV worden goedgekeurd. 
Volgens de oude statuten moet voor een wijziging van Statuten 
minimaal twee derde van het aantal leden aanwezig zijn op de ALV om 
te mogen stemmen over wijziging in de Statuten. (2/3 van 5238 = 3492). 
Als dat aantal niet aanwezig is op de betreffende ALV dan dient er 
binnen 4 weken na die ALV een nieuwe ALV te worden gehouden 
waarin gestemd zal worden over het wijzigen van de statuten. In die 
tweede ALV is het voldoende als twee derde van het aantal AANWEZIGE 
leden voor de aanpassing stemt. Omdat we het aantal benodigde 
stemmers nooit op een ALV kunnen krijgen zal die tweede ALV worden 
gehouden op 14 april 2022. Tevens zullen we dan stemmen over een 
nieuw Huishoudelijk Reglement. Zowel de nieuwe Statuten als het 
nieuwe Huishoudelijk Reglement liggen vanaf 24 februari ter inzage op 
ons clubhuis. 
  



 

   

 

17. Benoeming Commissie van Beroep. 
 

Volgens de nieuwe Statuten moet er een Commissie van Beroep 
worden aangesteld. Deze Commissie dient Beroepszaken te beoordelen 
en daarover een bindende uitspraak te doen. In deze commissie mogen 
geen bestuursleden zitting hebben. Daarom zijn we op zoek naar 
minimaal 3 personen die zitting willen nemen in deze commissie. De 
verwachting is dat dit erg weinig tijd zal kosten omdat er slechts zelden 
een Beroep zal worden ingediend. Kandidaten kunnen zich aanmelden 

via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of 

tijdens de vergadering bij het bestuur. 
  

mailto:info@ruischvoorn-tilburg.nl


 

   

 

 

18. Ontwikkelingen hervorming Sportvisserij Nederland. 
 

 

Ontwikkelingen met betrekking tot hervorming Sportvisserij Nederland 

en opzegging lidmaatschap Sportvisserij Zuid West Nederland. 
  



 

   

 

 

19. Stand van zaken met betrekking tot de nieuwe visvijver. 
 

Kort verslag over ontwikkelingen. 
  



 

   

 

20. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag. 
 

Wie heeft er iets voor de rondvraag? 
 

  



 

   

 

 

 

20. Sluiting van de vergadering. 
 

Alle aanwezigen bedankt voor uw komst naar deze ALV en voor uw 

positieve bijdrage. 

Graag tot ziens op onze buitengewone 2e Algemene Leden vergadering 

op 14 april 2022 waar we definitief over de nieuwe Statuten en 

Huishoudelijk Reglement stemmen. 


