
Algemene Leden Vergadering 

Hengelsport Vereniging t’Pluimke 
22-08-2018 

 

1. Opening 

 

1.1 Voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur de vergadering en heet eenieder van 

harte welkom. 

Hierna vraagt de voorzitter om een moment stilte voor hen die ons zijn ontvallen. 

 

2. Vaststellen definitieve agenda. 

 

2.1 Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen voorzitter. 

 

3.1 Voorzitter deelt mee dat de functies binnen bestuur zijn gewijzigd. Deze zijn nu 

als volgt Voorzitter/Secretaris Anthony Verberkt, Penningmeester Ad 

Warmoeskerken, Bestuurslid Algemeen Dirk Gingnagel. Dit is gewijzigd daar het 

logistiek handiger is dat de vereniging in Eindhoven gevestigd blijft in plaats van 

Nijkerk. 

 

4. Notulen Extra Algemene Leden Vergadering 02-05-2018. 

 

4.1 Notulen worden zonder op of aanmerkingen aangenomen. 

 

5. Financieel overzicht. 

 

5.1 Financieel overzicht wordt uitgedeeld. 

5.2 Voorzitter vraagt aan leden of er de komende jaren geld gereserveerd mag worden 

voor het aankomende jubileumfeest. Vergadering besluit om per jaar € 500 euro te 

reserveren. Dit is door vergadering goedgekeurd. 

5.3 Voorzitter en penningmeester hebben voorgesteld aan vergadering om een 

jubileumcommissie op te richten. Vergadering geeft aan dat hier nog tijd genoeg voor 

is en wordt naar volgende ALV verplaatst. 

 

6. Verslag Kascontrole commissie. 

 

6.1 Dhr. Meulendijks leest verslag voor en verzoekt om het bestuur (Theo en Harold) 

decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Wat ook gebeurt. 

 

7. Verkiezing Kascontrole. 

 

7.1 Voorzitter vraagt aan vergadering wie zicht volgend jaar beschikbaar wil stellen 

voor de kascontrolecommissie. De volgende personen hebben zich aangemeld: 

 

 Harold van Bree 

 Louis Biesters 

 als reserve Ivo Lenting 

 



8. Verkiezing Bestuur. 

 

8.1 Voorzitter geeft huidige samenstelling door van het bestuur en vraagt aan de 

vergadering of er nog meer mensen in het bestuur zouden willen. Hierop heeft zich 

niemand gemeld.     

  

            

9. Beleidsplan Bestuur. 

 

9.1 Wijzigen huishoudelijk Reglement: Voorzitter geeft aan dat huishoudelijk 

reglement wordt gewijzigd, dit houdt in dat situaties die zich aan de waterkant 

voordoen zoals in het verleden. Er officiële waarschuwingen worden uitgedeeld. Na 3 

waarschuwingen wordt men geroyeerd. 

9.2 Voorzitter geeft aan dat eenieder die lid is van het t Pluimke zijn/haar vergunning 

bij dient te hebben aan de waterkant. Bij constatering van een van onze controleurs 

van het niet bij hebben van vergunning volgt ook een officiële waarschuwing. Bij drie 

waarschuwingen krijg je een jaar geen vergunning en vervallen alle rechten op de 

nacht en/of derde hengelvergunning. 

9.3 Status Stek 1+2: Voorzitter doet mededeling dat hij in gesprek is met de 

gemeente Nuenen. En hij heeft het idee dat dit de goede richting in gaat. De ambtenaar 

die nu belast is met de zaak komt van de Gemeente Eindhoven en heeft dus geen 

emotionele binding met Nuenen. Dit kan volgens de voorzitter vruchten afwerpen. Jan 

van den Hurk stelt voor om niet langer te wachten en een kort geding op te starten 

namens De IJzeren man, t Koppeltje en het Pluimke en de kosten hiervan te delen. 

Vergadering besluit om dit nog niet te doen en eerst af te wachten wat de gemeente 

gaat doen. 

9.4 Nieuwe Vergunning: Voorzitter deelt mee dat het bestuur heeft besloten een 

nieuwe vergunning uit te brengen. Dit houdt in dat we nog maar een kaart hebben 

waar alles op staat zowel de derde hengelvergunning en ook de nachtvergunning deze 

zullen worden weergegeven door middel van hologram stickers. 

9.5 Voorzitter deelt mede dat de contributie van 2019 bij het Pluimke voor 1 december 

2018 binnen moet zijn. Voor de nachtvergunning en de derde hengel vergunning geldt 

dat als de betaling niet voor 1 december binnen is bij het Pluimke dan vervallen deze 

vergunningen automatisch, en komt de volgende op de wachtlijst in aanmerking voor 

deze vergunning. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Vergadering stemt hiermee 

in. 

9.6 Contributieverhoging: Voorzitter geeft het woord aan Penningmeester betreft de 

contributieverhoging. Penningmeester geeft contributiebedragen door deze zijn als 

volgt: 

  

Jeugdleden   € 12.50 Derde hengelvergunning €12,50 

Seniorleden   € 22.50 Nacht vergunning  €12,50 

65+ leden   € 12,50 Dag vergunning  €  5.00 

Leden met een beperking € 12,50 Dag vergunning Waterkant €  7.50 

 

9.7 Logo Vereniging: Voorzitter verzoekt aan de vergadering of de leden zouden 

willen nadenken over een logo voor de vereniging. Daar we nu nog niet over een logo 

beschikken. Peter Deelen van t Koppeltje heeft een aantal logo’s gemaakt des tijds 

maar hier is nooit verder mee gegaan. Volgende ledenvergadering wordt hier over 

gestemd. 



9.8 Controlebeleid: Voorzitter geeft aan dat het bestuur heeft besloten het 

controlebeleid te herzien en deelt deze wijzigingen met de vergadering. Er zullen 

nieuwe controleurs worden aangesteld door het bestuur. Deze controleurs dienen te 

beschikken over een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). Ook dienen de 

controleurs beging volgend jaar een cursus te volgen om als controleur te mogen 

optreden aan de waterkant. Het bestuur heeft overlegd om de controleurs te gaan 

voorzien van opvallende kleding dit zodat ze goed zichtbaar zijn aan de waterkant. 

Ook zullen zij een pasje krijgen zodat ze zich kunnen legitimeren aan de waterkant als 

controleur van het Pluimke. De controleurs rapporteren direct aan Dirk Gingagel en 

deze zal de incidenten bespreken binnen het bestuur. De controleurs hebben enkel en 

alleen een signalerende taak, en kunnen dan ook geen sancties op leggen aan de 

waterkant, dit zal door het bestuur worden gedaan. Als controleurs hebben zich de 

volgende personen aan gemeld : 

 

Dirk Meulendijks, Jan de Louw, Mike de Beer, Erwin Boekkamp, Patrick Dufloo, 

Johan Beks, Casper Warmoeskerken. 

 

Jan van den Hurk vraagt aan Johan Beks of het volgens hem verstandig is om weer 

controleur te worden in verband met voorgeschiedenis. Voorzitter vraagt naar 

standpunt van Johan Beks. Deze antwoord dat er volgens hem zich geen verdere 

problemen zullen optreden, en dat hij zijn broer Wilco Beks niet zal opzoeken aan de 

waterkant en/of zal controleren.  

 

Voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de aangemelde controleurs. 

Vergadering stemt hier mee in. 

 

 

 

PAUZE 

 
 

10. Wedstrijdcommissie 

 

10.1 Voorzitter vraagt of de wedstrijdcommissie mededelingen heeft die ze willen 

delen met de vergadering. Deze heeft geen mededelingen. Het bestuur zal op korte 

termijn met de commissie om tafel gaan voor het wedstrijdseizoen 2019. 

   

11. Karper Commissie. 

 

 

11.1 Voorzitter vraagt aan de vergadering hoe nu verder met de karpercommissie en 

vraagt aan de leden of er leden zijn die deel zouden uit willen maken van de karper 

commissie hierop melden de volgende drie personen zich aan voor de karper 

commissie: 

 

Jan de Louw 

Johan Beks 

Danny van Kuringen 

  



11.2 Voorzitter vraagt aan vergadering of deze akkoord gaat met de samenstelling van 

de karper commissie.  

 

 

12. Huldiging Harold en Theo. 

 

12.1 Voorzitter wil van de gelegenheid gebruik maken om Theo Lenting en Harold 

van Bree te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Voorzitter en 

Penningmeester huldigen daarom Theo en Harold tot erelid van de vereniging en 

reiken hun de oorkonde uit met een flesje wijn. Hierna volgt applaus door vergadering. 

Theo en Harold spreken de vergadering toe en bedanken de leden voor de 

samenwerking 

 

13. Presentatie Harold van Bree en Theo Lenting Bokaal 

 

13.1 Jan van de Hurk presenteert als voorzitter van t koppeltje de Harold van Bree en 

Theo Lenting bokaal welke beschikbaar is gesteld door Hengelsport Vereniging t 

koppeltje. 

13.2 Voorzitter deelt me dat hij persoonlijk € 50,00 euro in de prijzenpot stort voor 

deze bokaal. 

13.3 Dhr Jan Biesters deelt mee ook € 25,00 euro te doneren voor de prijzenpot van 

deze bokaal. 

 

 

14. Rondvraag 

 

14.1 Theo Lenting vraagt wat we gaan doen met visuitzet. Voorzitter antwoord dat dit 

afhankelijk is van de financiële positie van de vereniging. Waarop discussie volgt in 

de vergadering over het wel of niet uitzetten van vis en zo ja welke vis, Voorzitter 

geeft aan dit in bestuur te bespreken en komen hierop terug. 

  

 

15. Sluiting 

 

Met dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng sluit de voorzitter om 22.25 uur de 

vergadering.  

 

 

 

 

Opgemaakt op 26-08-2018 

 

Voorzitter:    Notulist: 

 

 

 

 

A.Verberkt    A.Verberkt/A.Warmoeskerken                

 

 


