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HENGELSPORTVERENIGING ’T MOKSE BROEK TE MOOK OPGERICHT 4 JULI 1969 

TIJDELIJK POSTADRES: DE ZEIS 22 6562 PN GROESBEEK. 

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

 

JAARVERSLAG 2017 VAN HET BESTUUR ’T MOKSE BROEK 

Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur heeft in 2017 in totaal 4 maal (28/3+9/8+30/8+18/12) gezamenlijk, eenmaal ten huize 
van een der bestuursleden en drie maal in de pastorie van de kerk Cosmas & Damianus te Groesbeek 
aan de bestuurstafel gezeten en vergadert over allerlei zaken die onze vereniging aangaan.  

Ruis naar aanleiding van het genomen Bestuursbesluit 5 september 2016: 
Naar aanleiding van het besluit van SVNL en HFMN om onze schuld door middel van een 
betalingsregeling in 5 jaar af te lossen heeft het bestuur op 5 september 2016  besloten om een 
doorstart te maken. De secretaris/penningmeester kreeg het afgelopen jaar diverse keren de 
opmerking te horen dat hij beter een faillissement voor de vereniging had moeten aanvragen en een 
nieuwe vereniging had moeten oprichten. Graag geef ik hierbij nogmaals een uitleg waarom daar 
niet is voor gekozen. Laat het duidelijk zijn dat het voltallig bestuur besloten heeft voor doorstart en 
niet alleen de secretaris/penningmeester. Er waren destijds 3 opties die uitvoerig besproken zijn te 
weten:  

1. faillissement aanvragen bij de rechtbank en stoppen met de vereniging, of hier kosten mee 
gemoeid zijn is niet onderzocht, 

2. faillissement aanvragen bij de rechtbank en een nieuwe vereniging oprichten, dit was een 
optie maar wie betaald de nieuwe oprichtingsakte die bij de notaris opgemaakt moet 
worden, immers er was geen geld meer. Daarnaast was de tijd (juli) veel te kort om zulks te 
realiseren immers de leden krijgen in september de nieuwsbrief en wie zal dan weer 
opnieuw lid worden van de nieuwe vereniging kortom heel veel onzekerheid, 

3. doorstarten en schulden via betalingsregeling voldoen, de beste optie, de vereniging blijft 
bestaan we hoeven geen nieuwe notariële akte te laten maken en de leden krijgen op tijd de 
nieuwsbrief.  

Ook is nog besproken om beslag te leggen op winkel met hengelsportartikelen, maar dan moet je wel 
zeker weten dat er voldoende opbrengst is om schulden en procedurekosten van advocaat en 
rechtbank te kunnen voldoen.  

Federatievergadering: 
Tijdelijke voorzitter Tini Schraven heeft in samenzijn van bestuurslid dhr. Jan Klösters in november 
een vergadering van Hengelsport Federatie Midden Nederland (HFMN) bijgewoond. Eerst was er een 
ALV van een half uurtje waarin maar een onderwerp was en dat was de aanschaf van een nieuwe 
controle boot met treiler die men wil aanschaffen. Voorzitter Sjaak Coppens gaf uitgelegd over 
bovengenoemd onderwerp wat men precies wilde werd dit met algemene stemmen goedgekeurd.  

In onderhavige vergadering waren twee presentaties in opgenomen;  een over de plannen van de 
federatie en een over het jeugd vissen. Verder kwam er niet veel op tafel werden ook vrij weinig 
vragen gesteld over het een en ander. Er is een enquête gehouden onder meer dan 10.000 vissers 
inzake het vergunningen stelsel, men kwam met een voorstel tot het uitbrengen van 1 landelijke 
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visvergunning,  hier had ongeveer 72 procent positief op geantwoord. Verder probeerde de federatie 
steeds meer voor hun interessant viswater in de landelijke lijst te brengen. Over het jeugd vissen 
werd ook een uitleg gegeven over het vissen met de jeugd omdat steeds meer te activeren via de 
visclubs en vandaar uit via de federaties naar het landelijke op te werken, maar voor onze vereniging 
geldt dat niet, we hebben slechts een paar jeugdleden. 

Recreatieschap Leisurelands b.v.: 
Op 28 januari 2017 en heeft ondergetekende deel genomen aan een vergadering gehouden in 
restaurant De Loopplank bij de jachthaven de Driessen. Er kwamen allerlei zaken aan de orde die van 
belang waren voor de omwonenden en de eigenaren van de boten die in de jachthaven liggen. 

Ondergetekende heeft wederom aandacht gevraagd voor het zwartvissen. Daarnaast aangegeven 
dat we vaak rommel aan de waterkant vinden die te lang blijft liggen en dus in het viswater 
terecht komt. Ook melding gemaakt van ruige begroeiing afstervende bomen en struiken, 
kortom te weinig onderhoud van het recreatieschap men beloofd van alles maar er gebeurt 
te weinig. Men beloofd wederom beterschap maar daar hebben het afgelopen seizoen niets 
van gemerkt de dode bomen staan er nog steeds. In de eerst volgende vergadering maak ik 
hier weer melding van. De heer Joop Troost is per 1-1-2016 gestopt als BOA en verricht geen 
controles meer op en rond de Mookerplas. De gemeente Mook en Middelaar gaat misschien 
een eigen boa in dienst nemen. Inmiddels heeft de gemeente Mook en Middelaar een BOA 
in dienst genomen te weten mevrouw Vermeulen. 

 

Vispas 2017 ingenomen:  
Op 19 oktober 2017 kreeg de secretaris een mail en brief van de heer Hans Holsbeek 
namens Sportvisserij Oost-Nederland dat op 1 oktober 2017 een buitengewoon 
opsporingsambtenaar van Sportvisserij Oost-Nederland met de Politie een staande houding 
heeft verricht. Een van twee staande gehouden vissers betreft een visser die lid is van HSV ’t 
Mokse Broek. Zij hadden teveel dode vissen in bezit. Het is niet toegestaan om meer dan 10 
dode zoetwatervissen mee te nemen, die groter zijn dan 15 cm. (zie eerste bladzijden van de 
Lijst Nederlandse Viswateren).Tegen hun is proces-verbaal opgemaakt en de vispassen zijn 
ingenomen. In overleg met onze tijdelijke voorzitter is besloten om de vispas aan ons 
jarenlange trouwe lid retour te zenden. 

Dit jaar twee Maaswedstrijden:  
De wedstrijdcommissie heeft voor 2017 gekozen om 2 wedstrijden aan de Maas te houden 
zodat er een vergunning bij de gemeente Mook is aangevraagd. Overige wedstrijden zijn aan 
de Mookerplas gehouden, dit jaar ook weer tegenvallende visresultaten in deze plas.  

Uitslag van de gehouden wedstrijden: 
Op de eerst plaats  Paul de Kluis Senior tot. gewicht van 14 kg en 969 gram en 780 punten. 
Op de tweede plaats Gerrit Verhulsdonck tot. gewicht van 23 kg en 456 gram en 730 punten. 
Op de derde plaats Horst van Marwijk tot. gewicht van 21 kg en 110 gram en 700 punten. 
Het totale gewicht van alle wedstrijden tezamen was 113 kg en 601 gram gemiddeld per 
sportvisser 9 kg en 467 gram.  

Plotseling vertrek voorzitter 

Op 10 augustus 2017 kreeg de secretaris een telefonische mededeling van de toenmalige 
voorzitter de heer Theo Pieterson dat hij zijn functie per direct neerlegt in verband met de te 
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weinig steun van de overige bestuursleden bij het doen van voorstellen ten aanzien van een 
koppelwedstrijd, loterij en meningsverschil met een der leden van de wedstrijdcommissie.  

Benoeming tijdelijke voorzitter 

In de bestuursvergadering van 30 augustus 2017 heeft Tini Schraven zich kandidaat gesteld 
voor het tijdelijk voorzitterschap, het voltallig bestuurs was akkoord met zijn tijdelijke 
aanstelling. Tini gaf daarna direct aan dat hij ook bereid is om het definitieve voorzitterschap 
te aanvaarden kortom hij zal zich kandidaat stellen bij de eerst volgende Algemene Leden 
vergadering in 2018. 

Opzegging lid wedstrijdcommissie 

De heer Gerrit Verhulsdonck heeft zich op 21 september 2017 per mail bij de secretaris 
afgemeld als lid van de wedstrijdcommissie en als lid van onze vereniging.  

Contributie: 
Alle betalingen gaan via de bank er wordt geen contant geld meer aangenomen zodat we 
geen kas meer hebben en ook niet willen. Voor de boekhouding zijn bankstortingen handig 
en controleerbaar. In 2019 zal de afdracht aan Sportvisserij Nederland met € 1,- van € 20, - 
naar € 21, - worden verhoogd in verband met gestegen kosten en indexering. De 
handelsvergoeding die de vereniging van S.N. (Sportvisserij Nederland) kreeg is ook komen 
te vervallen. 

Verkooppunten VBL’s (Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap): 
Dit jaar hebben 3 verkooppunten gehad voor de verkoop van VBL’s te weten; VVV kantoor te 
Plasmolen, Hengelsport Hertog te Nijmegen en Boerenbondwinkel te Groesbeek. 
Boerenbondwinkel te Groesbeek is dit jaar begonnen met de verkoop van eenvoudige 
hengelsportmaterialen en was bereid zonder kosten onze VBL’s te verkopen hetgeen dit jaar 
uitstekend ging er zijn immers 17 VBL’s verkocht en de bekendheid neemt toe. VVV te 
Plasmolen heeft 12 VBL’s en Hertog slechts 3 VBL’s verkocht. Hengelsport Hertog verkoopt 
voor 4 Hengelsportverenigingen de VBL’s dus dat wordt lastig en welke voorkeur heeft de 
verkoper? 

Kascontrole: 
De kascontrole, verricht door de heren R.J.M. (Rob) Elissen en W.H.J. (Wim) Bögels, over 
boekjaar 2017 heeft op dinsdag 16 januari 2018 ten huize van de toenmalige 
penningmeester/ secretaris plaatsgevonden en is uitgevoerd en goedgekeurd. De heer Nico 
Egberts had zich kandidaat gesteld maar moest vanwege een zwaar ongeval in het 
buitenland afzeggen waardoor er een ander lid gevraagd is gevraagd om de controle te 
doen. 

Ledenaantal: 
Eind december 2017 stonden er in het ledenadministratiesysteem van Sportvisserij 
Nederland 248 betaalde leden ingeschreven. Van deze 247 waren 231 volwassenen (78 
ouder dan 65 jaar), 15 jeugd en 2 extra lid van onze vereniging. Online hebben zich 92 leden 
ingeschreven. 

Het ledenaantal per 1-1-2018 is 128 betaalde leden. Het blijkt dat vele leden in de loop van 
het jaar via online lid worden van onze vereniging, met name jonge mensen willen niet 
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permanent lid zijn van een vereniging en betalen liever elk jaar € 5, - meer en bepalen dan 
zelf wanneer men lid wil worden.  

 

Website vereniging: 
De website wordt door ons gewaardeerd lid Pierre Hendriks in samenwerking met zijn broer 
volledig belangeloos bijgehouden. Zij doen dat voortreffelijk, de website ziet er prachtig uit 
en onze vereniging is hen bijzonder dankbaar voor. Het is natuurlijk zaak dat er voldoende 
informatie aangeleverd wordt zodat de website gevuld wordt en up to date blijft. Als er 
leden zij die info beschikbaar hebben die interessant is om op de website te zetten dan graag 
deze informatie naar de secretaris mailen. 

 
 
 
 
Goedgekeurd, 2 februari 2018 
 
 
M. Schraven       A.M.T.A van Grinsven 
 
Voorzitter       Penningmeester/secretaris 
  
      

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

Commissaris    Commissaris    Commissaris   

 

 


