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Voorwoord van de voorzitter 

Het begint alweer te kriebelen maar het weer laat het nog niet toe om weer te gaan vissen 

(althans niet voor mij) 

Na evaluatie van de samenwerkingswedstrijden gaan we ook het komende jaar weer vissen 

met de witvissers en ook zal er voor het eerst met de karper vissers  

samenwerkingswedstrijden gevist gaan worden. 

Nieuw voor dit jaar is de prijs voor de visser van het jaar. Deze prijs telt voor degene die  de 

meeste kilo’s vis over alle wedstrijden vangt. Voor 2017 komt deze eer toe aan  

Piet van Stekelenborg met een gewicht van ruim 112 kilo (Piet zal gehuldigd worden op de 

ALV) 

We hebben dit jaar ook een aantal problemen gekend maar deze hebben we naar mijn 

mening op de juiste manier weer opgelost. We trachten als bestuur zoveel mogelijk te 

luisteren naar de leden maar het kan niet altijd voor iedereen goed zijn helaas. En zal er dus 

altijd wel iemand zich niet kunnen vinden in de beslissingen die wij als bestuur maken. We 

vragen hiervoor wel jullie begrip, en mocht je het er niet mee eens zijn kom naar het bestuur 

en maak er geen eigen verhaal van die zijn eigen leven gaat leiden rond de vijver. 

We hebben afgelopen jaar veel werk verzet bij de vijver zo hebben we de steigers 24 – 25 – 

26 compleet vernieuwd, hebben we de steigers 5 – 6 – 7 – 8 weg moeten halen omdat deze 

onveilig waren en daar op plaats 5 en 7 een compleet nieuwe zand steigers neergelegd, 

plaats 23 hebben we een nieuwe look gegeven en alle gaten en kuilen zijn gedicht rondom 

de vijver, ook hebben we op plaats 4 en 16 graszoden neergelegd zodat we lekker kunnen 

vissen ook als het wat natter weer is. Ook zijn er weer een groot aantal bomen gesnoeid en 

om gedaan en ook weer opgeruimd. Al met al een hoop werk verzet met alle vrijwilligers. 

grote dank hiervoor,  zonder jullie kan de vereniging niet bestaan. (We zoeken voor 

aankomend jaar ook weer een aantal vrijwilligers dus maak wat tijd vrij om te helpen want 

immers veel handen maken licht werk) 

Ik wens jullie allemaal een gezond 2018 toe en een geweldig vis jaar. 

Harold van Bree  

Voorzitter 

 

1)  Nieuwe visstekken. 

Na vele jaren gebruik waren de vissteigers 5,6,7 en 8 dermate slecht dat actie nodig was. Het 

bestuur heeft gekeken naar de beste oplossing en heeft besloten om alle vier de steigers te 

verwijderen, en te vervangen door 4 vaste visstekken, waarvan 2 grote stekken van 3x3m. 

tevens is het pad achter deze stekken wat verruimd waardoor men geen problemen zal 

hebben bij het inwerpen. Wij hopen met deze aanpassing weer vele jaren gebruik te kunnen 

maken van deze mooie stekken, die onderhoudsvrij zijn 



 

2) Het onderhoud van de vijver. 

In onze overeenkomst met de gemeente staat dat wij geen huur voor de vijver hoeven te 

betalen, maar dat wij daarvoor in ruil het onderhoud aan de vijver moeten doen. Dit was 

destijds een deal die voor onze vereniging interessant was, maar helaas door de tijd is 

ingehaald.  Het onderhoud van de vijver is de afgelopen jaren steeds groter geworden tot 

aan zelfs het omzagen van bomen van 30m hoog.  Het bestuur is van mening dat de kosten 

en de werkzaamheden niet meer in evenwicht zijn wat betreft de kosten van de huur.  

Daarom gaat het bestuur in overleg met de gemeente om te kijken wat de gemeente hierin 

kan betekenen. Hopelijk kunnen we in de nieuwsbrief in november hierover meer melden. 

Door deze hoge kosten komt de visuitzet onder druk, en hopen dit snel op te kunnen lossen. 

 

3) Algemene ledenvergadering 2018. 

Op woensdag 7 maart zal onze jaarvergadering weer plaatsvinden bij de st Anthoniusschut 

aan de mulakkers 23 op het Eeneind in Nuenen.  Aanvang 20.00u.    

Wij hopen op een hoge opkomst.  Bijgevoegd treft u de agendapunten van de vergadering 

aan.  Kom ook naar de vergadering en laat uw stem horen.  Voor de eerste keer zal op deze 

vergadering de prijs voor de beste visser van het jaar uitgereikt gaan worden.  

 

4) Samenwerkingswedstrijden. 

Na evaluatie door de verschillende besturen is besloten door te gaan met deze wedstrijden.  

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er gekeken worden hoe het wedstrijdprogramma 

er precies uit komt te zien.  U hebt bij uw vergunning een overzicht ontvangen met daarop 

alle datums van de verschillende wedstrijden. Check dit overzicht even voor u gaat vissen 

zodat u niet voor verrassingen komt te staan indien u een dagje wilt gaan vissen.  Tevens 

zullen er voor het eerst 2 karperswedstrijden in een samenwerkingsverband worden gevist. 

 

5) Visvijver niet bereikbaar op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli in verband met Triatlon. 

Ook dit jaar zal er weer de jaarlijkse triatlon gehouden worden.  Daarom worden de wegen 

naar onze vijver zaterdagochtend 30 juni afgesloten voor verkeer.  Op deze dagen kunt u dus 

niet terecht bij onze vijver. 

 


