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Vissen, altijd maar vissen. De sportvisserij blijft boeien, ofschoon de vangsten in
het buitenwater wel eens flink tegen kunnen vallen. Voor de binnenvissers ligt het
wat anders, minder gecompliceerd met meer mogelijkheden. Hoewel, er zijn
hengelaars die op alle stekken slagen. Het zijn de specialisten, de mannen die zich
terdege op een vissessie voorbereiden, niets aan het toeval overlaten, steeds
blijven experimenteren en dan ook telkens met de meeste vissen naar huis komen.
Ik heb al van hengelaars gehoord dat ze logboeken bijhouden met watertemperatuur, windgegevens en exacte data en tijden.
Zelf doe ik dit jaar mee aan een onderzoek van de recreatieve visserij door het
Nipo. Doel hiervan is om een goed inzicht te krijgen van de recreatieve vangsten in
Nederland. Voor het visstandbeheer en herstel van vissoorten zoals snoekbaars,
zalm, kabeljauw en dergelijke zijn die resultaten onmisbaar. Deelnemers dienen
nauwkeurig hun vangstresultaten te noteren. Doel van het project is eveneens om
eventueel een permanent logboekprogramma op te zetten ter ondersteuning van
het beheer van de visstand in Nederland. En zo wordt achter de schermen
gewerkt aan een (nog) betere visstand. Het onderzoek gaat uit van Imares
(Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) en dat valt onder de
Universiteit van Wageningen.
Sportvissen bestaat duidelijk uit meer dan zo maar met een hengeltje langs de
waterkant zitten. Veel hengelaars hebben daar geen weet van, hoeft ook niet. Je
moet ontspannen kunnen vissen. Maar ook dat is een hengelaar meestal niet
eigen. De spanning blijft: bijten ze vandaag, wordt er wat gevangen, zijn de vissen
actief en wordt het vorige record weer
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v a n d e vo o rz itter
Vorig jaar heb ik in mijn voorwoord, op verzoek van de politie, aangegeven dat er in
de ecologische verbindingszones van de GBV wateren niet gevist mag worden.

Tijdens het laatste overleg van de hengelsportverenigingen met de heer Fens is
gebleken dat dit niet juist is. Er mag in alle ecologische verbindingszones gevist
worden indien een vereniging op dat water de visrechten heeft.
Wat wel van belang is, is dat er niet gevist mag worden in de zo genaamde
paddenpoelen. Op de website van de gemeente worden deze gebieden in rood op
de kaart aangegeven, tevens zullen hier ooit nog borden door de gemeente geplaatst worden.
GBV zelf is inmiddels ook begonnen met het plaatsen van borden bij alle wateren
die aan GBV verhuurd zijn.

Bij de heer van Baars aangedrongen op het houden van een statutair verplichte
jaarvergadering van de RHA omdat dit alweer een paar jaar niet gebeurd is en er
geen vertegenwoordiger van GBV meer in dit bestuur zitting heeft.
Ook aan de heer van Staay van Esox gevraagd een vergadering voor de drie
verenigingen te beleggen om het een en ander kort te sluiten, zeker nu de
uitkomsten van het visserijkundig onderzoek bekend zijn en de leden van GBV een
uitspraak gedaan hebben aangaande hun voorkeur voor het te voeren
beheersbeleid voor de komende jaren

Penningmeester GBV tijdelijk uit roulatie

Onze penningmeester Cor Sperber is door een huiselijk ongeval voorlopig niet beschikbaar als penningmeester van GBV.
Tot aan zijn genezing zal onze secretaris R. van Caulil deze taak
waarnemen. Voor financiële zaken kunt u dus voorlopig deze benaderen.
Piet Kuijstermans, voorzitter.

van de
sec retaris
De club activiteiten zijn weer volop aan de gang. De diverse clubcompetities zijn
weer gestart en ook onze jeugd is weer begonnen aan de diverse wedstrijdjes.

De vangsten zijn tot op heden niet geweldig. Zowel op het zoet als zout moet de
zomervisserij nog op gang komen en het weer wil niet echt meewerken.
Maar de natuur kun je helaas niet beïnvloeden en we kunnen dus alleen maar
hopen op betere (drogere) tijden.

De vakanties staan ook weer voor de deur en sommigen van ons (o.a. onze
redacteur Ben Donkers) zijn inmiddels reeds vertrokken naar warmer oorden. Het
zij hen gegund.

Over het thuisfront is momenteel weinig nieuws te melden ware het niet dat onze
voorzitter P. Kuijstermans te kennen heeft gegeven volgend jaar zijn functie neer te
zullen leggen.
We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter en zijn ons er van bewust dat dit
geen gemakkelijke zoektocht zal zijn.
Het is al bijna onmogelijk om nog iemand voor een bestuursfunctie warm te maken
laat staan voor een functie als voorzitter.
Ikzelf ben eventueel wel bereid om deze functie op me te nemen maar dan zal er
toch iemand mijn secretariaatswerk moeten overnemen. Ook ik kan het echt niet
alleen. Overigens hebben ook C. Sperber (penningmeester) en W. den Braber
(commissaris) verzocht om uit te zien naar vervanging.

Het is dus nog net geen bestuurscrisis maar de tijd gaat wel dringen.
Binnen nu en enkele jaren zullen er toch een aantal vrijwilligers gevonden moeten
worden om onze vereniging overeind te houden.
Onder onze leden zijn er vast wel mensen te vinden die in staat zijn om een bestuursfunctie te vervullen. Ik denk dan met name aan de jongere generatie, want
ook het probleem van de vergrijzing komt steeds dichterbij.
Kom mensen, laat eens een nieuwe wind waaien door onze vereniging. Meldt u
aan als kandidaat en draai b.v. eens een tijdje mee met het bestuur. U zult dan zelf
ervaren dat het best leuk is en dat de tijd die er in kruipt best meevalt als we maar
met genoeg mensen zijn. U kunt zich dan altijd nog zonder verplichtingen
bedenken. GBV rekent op U!!!!!!!
Uw secretaris Rene van Caulil.

Snoekbaars

Stef (foto boven) en Roelant. Beiden met een flinke snoekbaars, eind februari
gevangen vanaf hun bootje.

Wedstrijduitslagen GBV

WEDSTRIJDEN ZOET

Uitslag 1e wedstrijd zoet Roosendaalse Vliet d.d. 7 april
1. G. Koevoets
4680 gr.
5. P. Luijkx
260 gr.
2. R. van Caulil
1240 gr.
6. J. Kersten
220 gr.
3. J. Aarts
360 gr.
7. H. Nijssen
140 gr.
4. W. Naenen
300 gr.
Rest deelnemers geen vis

Uitslag 2e wedstrijd zoet Roosendaalse Vliet d.d. 21 april
1. D. Mathijssen
2660 gr.
4. H. Nijssen
1300 gr.
2. S. van Agtmael
2380 gr.
5. W. Naenen
240 gr.
3. J. Aarts
1620 gr.
Rest deelnemers geen vis
Uitslag 3e wedstrijd zoet Roosendaalse Vliet d.d. 28 april
1. D. Mathijssen
10720 gr.
5. S. van Agtmaal
2. J. Aarts
6540 gr.
6. J. Kersten
3. G. Koevoets
5960 gr.
9. W. Priem
4. R. van Caulil
4540 gr.
10. P. Luijkx

2100 gr.
1000 gr.
0 gr.
0 gr.

Uitslag 4e wedstrijd zoet Roosendaalse Vliet d.d. 5 mei
1. W. Priem
1400 gr.
3. G. Koevoets
180 gr.
2. J. Aarts
700 gr.
Overige deelnemers geen vis.

Tussenstand na 4 wedstrijden
1. D. Mathijssen
2 p. (11)
4. R. van Caulil
6 p. (10)
2. J. Aarts
4 p. (3)
5. S. van Agtmaal
7 p. (11)
3. G. Koevoets
4 p. (3)
6. W. Naenen
9 p. (-)
* Hierbij zijn de 2 beste uitslagen samengeteld. Tussen haakjes is
de reserveklassering.
KANTVISSEN ZOUT

Uitslag kantvissen zout Zoutelande d.d. 12 mei
1e wedstrijd
1. A. Goorden
2. R. Bakker
3. J. Dierkx
4. W. Martens
5. K. Brouwers

162 cm
158 cm
152 cm
109 cm
93 cm

2e wedstrijd
1. R. Bakker
2. J. Dierkx
3. A. Voet
4. K. Brouwers
5. R. Voet

325 cm
290 cm
238 cm
226 cm
213 cm

Echt op kabeljauw vissen

Er wordt op 22 en 23 oktober het ruime sop kiezen op jacht naar kabeljauw.
Vertrek op zondagavond om ca 20.00uur vanaf Lauwersoog. Maandag t/m
dinsdag op zee. Dinsdagavond tegen 18.00 uur terug op Lauwersoog. Max aantal
deelnemers ; 18. Kosten zijn € 200,= . Opgave voor 01-06-2012. Opgave staat
ook in voor de kosten. Inlichtingen bij B Habing: mobiel 0616887850.

Stokvijver wordt ‘gemengd’

Het volledige rapport over de afvissing van de Stokvijver is op de website
geplaatst zodat iedereen een goed inzicht kan hebben in de mogelijkheden.
Tijdens de jaarvergadering werden door de secretaris de drie voorgestelde
plannen van aanpak nog eens uitvoerig toegelicht.
De voorgestelde plannen waren:
Natuurvijver, gemengde vijver en visvijver. Afhankelijk van de keuze voor een
plan zal er een visuitzet plaats vinden en worden beheersmaatregelen genomen.
Na een schriftelijke stemming waarbij men een keuze kon maken uit een van de
drie voorgestelde plannen bleek de meerderheid te zijn voor de gemengde vijver.
Dit betekent dat er een visuitzet gaat plaatsvinden, verspreid over meerdere
jaren, van 100 kg graskarper, 100 kg blankvoorn, 50 kg brasem en 40 K3
schub/spiegelkarpers.
Door de uitzet van graskarper hoopt men het grootste deel van de Stokvijver vrij
te krijgen van waterplanten. Verder is het de bedoeling om schuilmogelijkheden
voor de vis te maken door middel van takken in het water en indien mogelijk het
plaatsen van gaaskooien (tegen de aalscholvers). Er zal zoveel mogelijk gebruik
worden gemaakt van kweekvis omdat deze in afgesloten vijvers het beste gedijt.
Over het tijdstip van uitzetting wordt nog overlegd met Sportvisserij Nederland die
ons bij het uitvoeren van de beheersmaatregelen zal ondersteunen. Wij houden u
op de hoogte.

Jeugd vist vanaf de boot

Voor de jeugdleden van Geduld
Brengt Vis staat 1 september een
viswedstrijd vanaf de boot op het
programma. Belangstellenden
kunnen zich tot 1 augustus
melden bij de jeugdcommissie.
Op 9 september wordt het WestBrabants jeugdkampioenschap
gehouden. Ook hiervoor kan men zich eveneens tot 1 augustus melden.

Vissen in Achtmaal

Er worden door Geduld Brengt Vis
wedstrijden in de forellenvijvers van Dré
Leenaerts in Achtmaal gehouden.
De data voor deze competitie zijn als volgt:
23 juni (visput 2), 25 augustus (visput 1) en
13 oktober (visput 2).
Zaterdag 25 augustus geldt tevens als
visreis zoet 2012.
Deelname staat uitsluitend open voor leden
van GBV. Tijdens de visreis
(25 augustus) is het toegestaan om met een
intruducee (hoeft geen lid te zijn) te vissen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per
deelnemer per wedstrijd. Opgave per koppel
bij W. den Braber tot uiterlijk 1 week voor
elke wedstrijd via tel. nr. 0165-551379 of
06 - 12913651. GBV verleent een financiele
bijdrage aan deze competitie waaruit het
prijzengeld bekostigd wordt.
foto: In Achtmaal kunnen mooie
zalmforellen gevangen worden.
En wat te denken van grote karpers.

Jaarprogramma

JUNI
16-jun selektie zoet feedervissen NK
23-jun Koppelwedstrijd Visput Leenaerts
30-jun 6e wedstrijd zoet Roosendaalse Vliet
AUGUSTUS:
25 aug. Koppelwedstrijd Visput Leenaerts

08.00 -12.00 uur.
09.00-13.00 uur
08.00-12.00 uur.

SEPTEMBER
8 sept. NK feedervissen Kanaal Gent-Terneuzen
15 sept.Deltawedstrijd zoet de Kruisweel Roosendaalse Vliet
22 sept.7e wedstrijd zoet Roosendaalse Vliet
09.00-13.00 uur
29 sept.4e bootwedstrijd GBV Hansweert
08.00 uur

OKTOBER
3e w. 9.30-12.00 uur 4e w.12.15-14.45 u.
6 okt. zout kant Domburg
13 okt. Koppelwedstrijd Visput Leenaerts
08.00 - 12.00 uur.
20 okt.zout kant Vlissingen
5e w. 9.30-12.00 uur 6e w.12.15-14.45 u.
NOVEMBER
3 nov. NK kust heren Terheyde aan zee
3 nov. 5e bootwedstrijd GBV Eendracht II
17 nov. Kombiwedstrijd Zager/GBV

DECEMBER
1 dec. 6e bootwedstrijd GBV Eendracht II

* De onderstreepte wedstrijden tellen
mee voor de
clubkampioenschappen van
GBV.

foto:
Jeroen Jonkers
ving zijn eerste
zeelt van dit
jaar al in april.

08.00 uur
08.00 uur
08.00 uur

Bootvissen GBV

Het afgelopen jaar werden de bootwedstrijden van GBV verzorgd door het bestuur.
Gelukkig hebben we inmiddels twee leden bereid gevonden om dit voor 2012 over
te nemen. Als het goed is zijn Kees Brouwers en Donald Lameir als bootcommissie
benoemd.
29 september,
3 november
en 1 december.

Er wordt in principe
gevist met de boot
Eendracht II van Henk
en Katrien Bakker.
Om eens wat anders te
proberen wordt dit jaar
ook een boottocht gehouden vanuit
Hansweert (29 september). Vertrek 8.00 uur.
Verder is er in principe
weinig veranderd. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per boottocht. U kunt dit
gewoon per keer betalen. Opstappers betalen € 17,-.
We zullen weer proberen om de boot, door middel van opstappers, voller te krijgen.
Opstappers kunnen door de leden zelf worden opgegeven en vissen mee buiten
mededinging maar wel onder de regels van de wedstrijd (dus 1 hengel).
Wilt u meedoen of meer inlichtingen neemt u dan contact met ons op. Opgave tot
uiterlijk 1 week voor de wedstrijd.

Kees Brouwers tel. 0165 – 512564 of Donald Lameir tel. 0165 – 511173.
Uitslagen bootvissen: eerste wedstrijd...

1.R. Bakker 48 cm; 2. W. Priem 36; 3. J. Verschuren 27; 4. A. Goorden 24;
5. K. Brouwers 21; 6. J. Dierckx 16; 6. P. Mol 16; 6. A. Voet 16; 9. R. Voet 15;
10. K. Wagtmans 14; R. van Beveren, R. van Caulil, N. Heck, D. Lameir; J. Linders,
W. Martens, K. Meesters, J. van Oorschot en L. Sep vingen niets.

Uitslag bootvissen: tweede wedstrijd... 1. A. Voet 260 cm; 2. R. Voet 226 cm;
3. K. Brouwers 223 cm; 4. K. Wagtmans 217 cm; 5. J. Linders 194 cm; 6. D. Lameir
192 cm; 7. J. Verschuren 181 cm; 8. K. Meesters 157 cm; 9..R. Bakker 151 cm;
10 .J. v. Oorschot 135 c; 11.G. Rampaart 123 cm; 12. A. Goorden 123 cm; 13. W.
Priem 118 cm; 14 N. Heck 89 cm; 15. R.v. Beveren 20 cm.

Clubwedstrijden GBV

Programma clubwedstrijden ZOUT
6 oktober

KUSTVISSEN Domburg

3e wedstrijd
4e wedstrijd
20 oktober
KUSTVISSEN Vlissingen
5e wedstrijd
6e wedstrijd
* de 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering

9.30-12.00 uur
12.15-14.45 uur
9.30-12.00 uur
12.15-14.45 uur

Inschrijven voor deze wedstrijden uiterlijk 1 dag voor elke wedstrijd
via tel. nummer: (ook voor inlichtingen) 06-50536267 (Adwin Voet)
of 06-25334523 (Rene Voet)
Programma ZOET
30 juni
ROOSENDAALSE VLIET
visstoepen
09.00-13.00 uur
22 september
ROOSENDAALSE VLIET
visstoepen
09.00-13.00 uur

Inschrijven Roosendaalse
Vliet:bij viaduct Rijksweg 17
(Engebeek) tot 8.00 uur.
* De 4 beste wedstrijden
tellen mee voor de eindklassering
Inlichtingen over deze wedstrijden:
tel. 06-46535597 (Rene van Caulil)

Foto: Een brasem van 57 centimeter
is toch een aardig visje!

Programma clubwedstrijden BOOTVISSEN

29 september (Hansweert), 3 november,
1 december met de Eendracht Bergse Diepsluis (met uitzondering van 19 mei en
29 september), vertrek 8.00 uur.
* De 4 beste wedstrijden tellen mee voor de eindklassering
Inlichtingen over deze wedstrijden:

tel: 0165-512564 (Kees Brouwers) of tel: 0165-511173 (Donald Lameir)

Programma jeugd

Het programma voor dit jaar van de wedstrijden binnenwater. De datum voor het
bootvissen volgt nog.
Binnenwater
Zondag 24 juni:GODWALDTPARK * 9.30-11.30 uur. Inschrijven parkeerplaats
Leijsdream.
Zondag 19 aug: ENGEBEEK* bij skydive 9.30-11.30 uur. Inschrijven grote parkeerplaats bij Skydive.
Hieronder staan in ieder geval de voornaamste regels en voorwaarden voor het
deelnemen aan de viswedstrijdjes van GBV. Wij zien jullie dan ook gaarne
verschijnen op de 1e wedstrijd.
Reglement wedstrijden jeugd GBV 2012:

- Er wordt gevist in 1 leeftijdsgroep van 8 t/m 13 jaar. - Er wordt gevist op zondagmorgen van 9.30 - 11.30 uur. - Deelname is gratis. Het inschrijven zal plaatsvinden
aan de waterkant. Zorg dat je uiterlijk een half uur van tevoren aanwezig bent
zodat je je spullen op je gemak kunt klaar zetten. - Er zal worden geloot om de
plaatsen. Op deze plaats moet je de hele wedstrijd vissen. - Zorg dat je
altijd een LEEFNET of EMMER bij je hebt voor het bewaren van de vis. Er zal dit jaar worden gevist volgens de puntentelling: grootste vis = 1 punt per cm.
Verder voor elke andere gevangen vis 1 pnt. per vis - Er mag pas worden gevist en
gevoerd als het startsignaal wordt gegeven. - Er zijn 5 wedstrijden die meetellen
voor de eindklassering. Van de 5 wedstrijden tellen de 4 beste klasseringen mee
voor de eindstand. Degene met het minste aantal klasseringpunten wordt
kampioen, resp. 2e, 3e etc. Bij gelijk eindigen beslist het meeste aantal punten van
de 4 beste wedstrijden wie voorgaat. - Ieder jeugdlid dat aan minstens 4 van de 5
wedstrijden heeft meegedaan ontvangt bij de uitreiking een prijs. De prijsuitreiking
is na de laatste wedstrijd aan de waterkant. - De maximale
toegestane hengellengte is 8 meter.
Vrije hengel toegestaan. LAAT GEEN ROMMEL ACHTER!
De jeugdleiders: Pascal.van Gastel
0618815367 en Sandra Horians, hier
kun je voor eventuele vragen altijd
terecht.
Groetjes Pascal van Gastel.

Notulen jaarvergadering

Aanwezig: 4 bestuursleden / 15 leden

Opening door de voorzitter
Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Er was vanavond veel drukte
verwacht ivm het besluit inzake de Stokvijver. Helaas was dit geen werkelijkheid.
Het besluit over de Stokvijver zal worden toegevoegd aan de agenda na de verkiezingen commissies. Er zal daarbij schriftelijk worden gestemd. Hopelijk wordt het
weer een goede en vruchtbare vergadering.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met de overleden leden van
het afgelopen jaar. Onze penningmeester C. Sperber is door ziekte vanavond verhinderd. Zijn zaken zullen vanavond worden waargenomen door de secretaris aan
wie hij de stukken heeft overgedragen. Er zijn geen nieuwe kandidaten voor bestuur en/of commissies aangemeld. Een deel van de administratie van GBV zal
worden overgeheveld naar Jan de Bruin zodat onze penningmeester
enigszins wordt ontlast. Tijdens de pauze zal er weer een gratis loterij worden gehouden en zal gratis haring beschikbaar zijn.
Notulen jaarvergadering 9 maart 2011
Secretaris leest de uitgebreide notulen voor van de afgelopen
jaarvergadering. Niemand had hierop op- of aanmerkingen zodat deze met dank
aan de secretaris werden ondertekend.
Ingekomen stukken en mededelingen
- De feestavond voor 2012 is vastgesteld op zaterdag 15 december,
wederom bij Jansen en Jansen. Zelfde opzet als afgelopen jaren.
- De Biesboschcompetitie komt met ingang van dit jaar te vervallen.
Er was te weinig animo. Het was de bedoeling dat de visreis zoet nog wel hier
zou worden gehouden. Het is helaas niet gelukt om hier nog een geschikte datum
voor te vinden.
- Als alternatief is nu gekozen voor de forellenvijver van Leenaerts te Achtmaal.
De geplande data voor deze wedstrijden, die per koppel zullen worden gevist, zijn
als volgt:2 juni (put 1), 23 juni (put 2), 25 augustus, tevens visreis (put 1) en 13
okt. (put 2). Als reservedatum wordt aangehouden 13 oktober.
- Het officiële rapport over de resultaten van het visserijkundig onderzoek op de
Stokvijver is inmiddels binnen. Het bestuur heeft zich hier reeds over gebogen
tijdens haar laatste bestuursvergadering en besloten om een besluit op
democratische wijze tot stand te laten komen middels een schriftelijke stemming
vanavond tijdens deze vergadering. Het rapport is inmiddels op de website
geplaatst zodat iedereen in de gelegenheid is geweest zich hierover te beraden.- Onze voorzitter dhr. P. Kuijstermans heeft onlangs te kennen gegeven te zullen
stoppen als bestuurslid dus ook als voorzitter per 2013. Tijdens de jaarvergadering volgend jaar zal er dus een nieuwe voorzitter gekozen moeten
worden. Onze penningmeester C. Sperber is dit jaar nog wel herkiesbaar maar
zag toch graag dat men naar een nieuwe penningmeester uit gaat zien.

Onze penningmeester C. Sperber is dit jaar nog wel herkiesbaar maar zag toch
graag dat men naar een nieuwe penningmeester uit gaat zien.
Ook W. den Braber wil stoppen als er iemand anders bereid is zijn taak over te
nemen.

- Dus nog geen bestuurscrisis bij GBV maar het water staat ons wel aan de lippen.
We zullen niet de eerste vereniging zijn die door gebrek aan een bestuur ten
onder dreigt te gaan. Vandaar hierbij nogmaals een dringende oproep aan onze
leden om hierover eens na te denken. Hebt u wat tijd over laat het even weten.
- De subsidie voor de jeugd, die wij tot op heden jaarlijks ontvingen, gaat
verdwijnen. Hiervoor in de plaats kunnen we nu wel een beroep doen op
Sportvisserij Nederland die ook een jeugdsubsidie beschikbaar stelt voor
verenigingen.
- We zijn nog op zoek naar een of meerdere adverteerders in ons clubblad de
Verklikker. Er is nog 1 pag. voor 3 uitgaves in 2012 beschikbaar. Hebt u interesse
of weet u iemand die interesse heeft laat het dan even weten aub.
- Het bestuur heeft dit jaar een aantal nieuwe regels opgesteld voor de GBVwateren. O.a. een meeneemverbod van karper, snoek, aal en forel. Deze nieuwe
regels staan afgedrukt op de nieuwe vergunningen.
- Van Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten (COS) en Karperstudiegroep
(KSN), petitie ontvangen: laat de spiegels voor de sport. Met deze actie beoogt
men primair de door hengelsport bekostigde en gemonitorde spiegelkarpers te
beschermen tegen de economische benutting door beroepsvissers.
- De visma 2012 zal weer worden gehouden in Ahoy en wel van 22 t/m 25 maart
- Voor alle overige mededelingen en nieuws over GBV verwijzen wij u naar ons
clubblad de Verklikker of de website van GBV.
Jaarverslag 2011 secretaris

Wat gaat de tijd toch snel. Alweer een jaar geleden dat ik het vorige jaarverslag aan
het papier toevertrouwde. Een jaar wat gewoon weer voorbij is gegaan voor GBV
zonder hoogte- of dieptepunten.Toch is er natuurlijk weer wel een en ander gebeurd. Het bestuur heeft 2 leden bereid gevonden om het organiseren van de bootwedstrijden voor 2012 op zich te nemen. Dit is voor het bestuur weer een
ontlasting. Wij vertrouwen er dan ook op dat C. Brouwers en D. Lameir van deze
vergadering de volmacht krijgen om aan de slag te gaan. Verder gaat alles zo zijn
gangetje. De deelname aan de wedstrijden bleef vrij stabiel al kan dit natuurlijk altijd beter. Alleen de koppelwedstrijden in de Biesbosch zijn, door de geringe belangstelling, niet meer te handhaven. Afgelopen jaar bleven er slechts 4 koppels
over voor de eindprijzen. Bestuur heeft dan ook besloten om deze competitie stop
te zetten. Redelijk succesvol was dit jaar weer de viswedstrijd in de visput van
Leenaerts in Achtmaal. Dit alternatief voor de jaarlijkse visreis bleek wel aan te
slaan. Reden voor het bestuur om dit gebeuren in 2012 uit te breiden naar meer
wedstrijden als alternatief voor de Biesbosch-competitie.

De website van GBV werd nog steeds druk bezocht en de Verklikker nog goed
gelezen. Mede dankzij de inzet van Ben Donkers loopt dit nog steeds als een trein.
Belangrijk punt was de slechte bevisbaarheid van onze Stokvijver. Door de
overdadige plantengroei was vissen hier een groot gedeelte van het jaar bijna ondoenlijk. Het bestuur nam toen een besluit om graskarper uit te gaan zetten op dit
water om zodoende de plantengroei tegen te gaan. Dit besluit stuitte echter op
verzet van een aantal karpervissers die middels een petitie met handtekeningen
hier bezwaar tegen maakten.
Bestuur besloot hierna alsnog op haar besluit terug te komen en zegde de reeds
bestelde graskarpers voorlopig af. Besloten werd om Sportvisserij Nederland een
visserijkundig onderzoek te laten uitvoeren wat inmiddels heeft plaatsgevonden op
10 november j.l. Bedoeling is het verkrijgen van een goed onderbouwd, deskundig
advies van deze organisatie waarna we dit voorstel aan de leden kunnen voorleggen. Pas hierna zal een definitief besluit worden genomen over de verdere plannen c.q. maatregelen op dit water.
Financieel gezien ging het ons ook in 2011 weer voor de wind. Dankzij het stabiel
blijven van het aantal leden kunnen we ook 2011 weer positief afsloten met dank
aan onze zeer actieve penningmeester Cor Sperber.
Bedanken wil ik ook alle bestuurs- en commissieleden die er door hun belangloze
inzet aan hebben meegewerkt om ook 2011 weer tot een goed einde te brengen.
Ik hoop alleen dat er onder de overige 900 leden nog mensen zijn die hen in de
komende jaren willen ondersteunen. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers
voor diverse commissies.
Ook heeft onze voorzitter dhr. Kuijstermans aangegeven in 2013 te zullen stoppen.
Hier zal dus toch een vervanger voor gezocht moeten worden. Beter nu, dan straks
te laat.
Tot slot wil ik nog even stil staan bij onze jaarlijkse feestavond. Deze werd ook dit
keer weer goed bezocht en de nieuwe opzet lijkt dan ook geslaagd. Hopelijk zien
we ook uw aanwezigheid hier komend jaar tegemoet.
Secretaris Rene van Caulil.
Financieel verslag penningmeester

Namens onze penningmeester werden de bescheiden uitgereikt over het boekjaar
2011. Uit de stukken bleek weer een positief saldo van € 1037,- aan de financiële
middelen van GBV te kunnen worden toegevoegd.Er waren geen op- of aanmerkingen van de leden.
Verslag kascontrolecommissie
De heren Adwin Voet en Kees Brouwers verklaren ten huize van de penningmeester dhr, C. Sperber de boeken inzake de administratie van 2011 te hebben gecontroleerd.Zij hebben geen onregelmatigheden in de administratie gevonden en
hebben de verwerking van de diverse boekhoudkundige stukken voor akkoord
bevonden.

Zij danken hiermede de penningmeester voor zijn inzet en voor de gedane werkzaamheden. De vergadering besluit dan ook decharge te verlenen aan de penningmeester
voor 2011.

Begroting 2012
In de begroting voor 2012 wordt rekening gehouden met een gelijk aantal blijvende
leden. Door de leden wordt deze begroting met algemene stemmen goedgekeurd.
Op- en aanmerkingen: R. van Caulil constateert dat het aantal senioren (65+) gestaag
toeneemt.
Dus een vergrijzing van de vereniging. Verder wordt opgemerkt dat de beheerskosten
lager in de begroting zijn opgenomen. Dit komt door de nieuwe huurovereenkomst
met de gemeente waarin de kosten GBV wateren zijn vastgesteld op € 1,-. Alle beheerskosten van GBV worden overigens verdeeld onder de 3 Roosendaalse verenigingen GBV, Esox en Philips.

Vaststellen contributie 2012
Gezien de gezonde financiële situatie van GBV wordt besloten om de contributie voor
2013 te handhaven als in 2012. Mochten de bijdragen aan resp. SZN en SN ondertussen worden verhoogd dan zal deze contributie overeenkomstig de resp. verhogingen
worden aangepast.
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
K. Brouwers en A. Voet blijven beschikbaar. Als reserve wordt toegevoegd R. Voet. Zij
zullen dan ook de boeken van 2012 gaan controleren.
Pauze met loterij en haringhappen
Tijdens de pauze worden 2 prijzen verloot onder alle aanwezigen. Wim Priem en Cees
Brouwers zijn de gelukkigen en ontvangen een geldprijs van elk € 25,-. De haring laat
zich goed smaken.
Bestuursverkiezingen
Penningmeester C. Sperber en 1e commissaris W. den Braber waren aftredend en
herkiesbaar. Er waren geen nieuwe kandidaten.
Met algemene stemmen werden beiden weer voor 3 jaar benoemd.
Verkiezingen commissies
Commissie-zoet:
R. van Caulil (verder geen kandidaten)
Commissie boot:
C. Brouwers en D. Lameir stellen zich verkiesbaar.
Beiden worden met applaus aangesteld.
Commissie zout:
A. Voet en R. Voet
Commissie jeugd:
P. van Gastel (met ondersteuning van Sandra Horians)
Redactie commissie:
B. Donkers en R. van Caulil
Commissie forellenput: W. den Braber en W. Tempelaars

Besluit inzake beheersmaatregelen Stokvijver

De resultaten van het onlangs gehouden visserijkundig onderzoek waren op de
website geplaatst zodat iedereen hier inzage in kon nemen om zo tot een goede
besluitvorming te komen.
Er werd besloten tot een schriftelijke stemming onder de aanwezige leden waarbij
de keuze was uit de volgende mogelijkheden:
Plan 1:
Natuurvijver
Uitzet kleine hoeveelheid graskarper (30 kg), ruisvoorn (100 kg)
en 10 spiegel/schubkarpers
Huidig beheer aanhouden, enkele schone plekken door
graskarperuitzet.
Plan 2:
Gemengde vijver
Uitzetten graskarper (100 kg), blankvoorn (100 kg), brasem (50 kg)
en 40 K3 schub/spiegelkarpers
Door uitzet meer graskarper verdwijnt grootste deel waterplanten.
Aanbrengen schuilmogelijkheden door plaatsen gaaskooien c.q.
takken in water.
Plan 3:
Visvijver
Uitzetten graskarper (100 kg) en kruiskarper (400 kg)
Door uitzetten graskarper verdwijnt grootste deel waterplanten.
Kruiskarper wordt niet aangevreten door aalscholvers en is een
geschikte sportvis en goed vangbaar.

De schriftelijke stemming gaf de volgende resultaten:
Natuurvijver 3 stemmen, gemengde vijver 12 stemmen en visvijver 3 stemmen.
Besloten werd dan ook om het plan van de gemengde vijver te gaan uitvoeren.

Rondvraag
Robert Sta Vraagt zich af of wel rekening wordt gehouden met de draagkracht op
de Stokvijver bij de uitvoering van de nieuwe uitzet van vis.
Samen met de reeds aanwezige vis zou de grote hoeveelheid vis wel eens te veel
kunnen zijn. Hier wordt zeker rekening mee gehouden omdat niet alle vis in een
keer wordt uitgezet maar in gedeeltes verspreid over meerdere jaren.
Mart Honen Deelt de mening van eerdere spreker.
Donald Lameir Vraagt of het mogelijk is om woensdag voortaan te mijden als
datum voor de jaarvergadering. Dit is niet altijd mogelijk. We zijn afhankelijk van de
mogelijkheden in ons klublokaal.
Wil den Braber Deelt mede dat de Biesboschcompetitie dit jaar geen doorgang
meer zal vinden door gebrek aan interesse onder de leden. Hier voor in de plaats
zullen er 4 koppelwedstrijden worden gehouden in de visput van Leenaarts te Achtmaal.Data zijn: 23 juni (put 2) 25 augustus, tevens visreis GBV (put 1) en 13 oktober (put 2). Inschrijfgeld bedraagt € 15,- p.p. per wedstrijd. (einde vergadering)

