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HENGELSPORTVERENIGING ’T MOKSE BROEK TE MOOK OPGERICHT 4 JULI 1969 
POSTADRES: DE ZEIS 22 6562 PN GROESBEEK. 

E-MAIL: a.grinsven88@upcmail.nl    tel: 06-20623972 

 

Onderwerp :  Notulen Algemene Ledenvergadering 2 februari 2018 

Locatie:  Clubgebouw fanfare Wilhelmina te Groesbeek. 

Aanwezig:  9 leden en 5 bestuursleden 

Tijdstip:  20.00 – 21.30 uur 

Notulist:  Teun v. Grinsven  

1.Opening door voorzitter: 

De tijdelijke voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van 

harte welkom. Alvorens verder te gaan met de vergadering verzoekt hij een ieder om te gaan 

staan en een moment van stilte te houden voor de overleden leden in het afgelopen jaar en 

in het bijzonder de oud voorzitter de heer Broer Lelieveldt.  

2. Vaststellen agenda: 

De tijdelijke voorzitter gaf een kleine wijziging in de agenda aan, waarbij na uitleg van punt 

12 een korte pauze zal worden ingelast. Daarna werd de agenda onverkort vastgesteld. 

3. Mededelingen vanuit bestuur en van de leden: 

De tijdelijke voorzitter gaf aan dat de vereniging het afgelopen jaar financieel goed heeft 

gedraaid en het jaar afsloot met een ledenaantal van 248. Tevens deelde hij mede de 

vergadering van het recreatieschap (Leisurelands) in het bijzijn van de secretaris op 

donderdag 18 januari jl. te Plasmolen te hebben bijgewoond. Tijdens deze vergadering 

aandacht gevraagd voor de snelle boten en de vervuiling langs de waterkant, alsmede 

controle op de naleving van de visdocumenten. Vanuit de leden en overige bestuursleden 

waren er geen mededelingen. 

4. Notulen AL vergadering 25 januari 2017: 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2017 werd zonder op – of 

aanmerkingen goedgekeurd en ondertekend door voltallig bestuur. 

5. Jaarverslag 2017: 

Er waren geen op – of aanmerkingen op het jaarverslag en aldus goedgekeurd en 

ondertekend door het voltallig bestuur. 

6.Fianciële verantwoording 2017: 

Penningmeester gaf een korte toelichting op de financiële overzichten en gaf aan dat we 

dankzij meer leden, dan in de begroting genoemde aantal van 200, financieel prima hebben 

gedraaid, waarbij de kosten zeer laag zijn gehouden. Penningmeester gaf ook aan dat dankzij 

zijn echtgenote een keurige boekhouding van de financiële administratie is bijgehouden. Het 

gebruik van een goed boekhoudprogramma op de computer is een must. Er waren geen op – 
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of aanmerkingen en aldus goedgekeurd, met dank aan de echtgenote van de 

penningmeester voor haar werkzaamheden voor onze vereniging. 

7.Begroting 2018 vaststellen: 

Penningmeester gaf een korte toelichting op de diverse begrotingen en de financiële 

verschillen die er kunnen ontstaan bij een wisselend ledenbestand. We blijven afhankelijk 

van het aantal leden dat zich dit seizoen nog gaan aanmelden. Er waren geen op – of 

aanmerkingen en aldus goedgekeurd met dank aan de echtgenote van de penningmeester 

voor haar werkzaamheden. 

8.Wijzigingen huishoudelijk reglement: 

De tijdelijke voorzitter gaf aan dat er een nieuw artikel aan het reglement is toegevoegd te 

weten artikel 23 zijnde de Wedstrijdcommissie, en las het nieuwe artikel geheel voor. Tevens 

gaf de secretaris aan dat er diverse kleine wijzigingen zijn doorgevoerd, alsmede enkele 

oude artikelen die niet meer van toepassing zijn, zijn geschrapt. Er waren geen op – of 

aanmerkingen en aldus goedgekeurd en ondertekend door het Dagelijks Bestuur. 

9.Verslag en indien nodig verkiezing kascontrolecommissie: 

De heer Wim Bögels heeft in samenwerking met Rob Elissen (vervanger voor Nico Egberts) 

op dinsdag 16 januari jl. ten huize van de penningmeester alle bescheiden van de financiële 

administratie gecontroleerd en in orde bevonden. De heer Bögels sprak zijn grote 

waardering uit voor het werk dat zijn vrouw op zeer moderne en professionele wijze 

verricht, waarop een applaus werd gegeven. Er vond geen verkiezing plaats voor een nieuw 

lid omdat de heer Wim Bögels bereidt was om de volgende controle te doen in 

samenwerking met Rob Elissen die hij daarvoor nog zal vragen. 

10.Contributie voor 2019 vaststellen: 

Tijdelijke voorzitter gaf aan om in 2019 de contributie met € 1, - te verhogen, omdat in dat 

jaar de afdracht aan Sportvisserij NL met € 1,- zal worden verhoogd en de handelsvergoeding 

van € 1,- dit jaar is komen te vervallen. Het is belangrijk dat we onze financiën in balans 

houden aldus de tijdelijke voorzitter en onze openstaande rekening van Sportvisserij NL 

tijdig kunnen afbetalen.  De vergadering ging akkoord met de verhoging van € 1,- in 2019. 

11.Verkiezing voorzitter: 

Door tussentijds vertrek van de voormalige voorzitter de heer Theo Pieterson (10-8-2017) is 

de heer Tini Schraven op 6-9-2017 door het bestuur tot tijdelijke voorzitter benoemd. Tini 

heeft zich direct beschikbaar gesteld voor de verkiezing tot definitieve voorzitter, er waren 

geen tegenkandidaten zodat Tini unaniem door de Algemene Ledenvergadering tot 

voorzitter is gekozen. Bestuursleden wensten Tini proficiat en veel succes in deze nieuwe 

bestuursjob. 

12.Verkiezing nieuwe wedstrijdcommissie: 

De voorzitter gaf een korte uiteenzetting betreffende het benoemen van een 

wedstrijdcommissie en wat haar taken zijn. Daarna gaf de voorzitter aan een korte pauze te 
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houden zodat de leden onderling konden overleggen wie in voornoemde commissie zitting 

wou nemen.  

Pauze: 

Na de korte pauze nam de voorzitter wederom het woord en vroeg wie van de leden bereid 

was zitting te nemen in de wedstrijdcommissie. De heren Willie van Leur, Wim van Es en Nol 

Zwartjes melden zich als kandidaat voor de commissie. Er was geen stemming nodig zodat 

voornoemde heren tot lid van de wedstrijdcommissie 2018 werden benoemd. Er hadden 

zich bij de secretaris geen kandidaten gemeld. 

12.Rondvraag: 

Theo Aarns vroeg wie de wedstrijdplekken tijdens het seizoen gaat onderhouden/maaien 

zodat de visplekken goed bereikbaar blijven. Vanuit de vergadering kwam voldoende steun 

van de wedstrijdvissers omdat onderling te regelen, kwestie van op tijd met elkaar 

afspreken. Nol Zwartjes vroeg of het prijzengeld van € 250, - zo bleef, conform 

bestuursbesluit van 5 september 2016 blijft het bedrag zo gehandhaafd aldus 

secretaris/penningmeester. 

13.Sluiting door voorzitter: 

Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng en aanwezigheid bij deze 

jaarvergadering. 

 

Goedgekeurd, 2 februari 2018 

 

M.G. Schraven      AMTA van Grinsven 

 

Voorzitter       Secretaris/penningmeester 

 

 

A.J. Zwartjes   J.H.M. Klösters   P.A.T. de Kluis 


