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Jaarverslag AHV Vislust 2019

Dames en heren,
Ik geef u graag een overzicht van de meest in het oog lopende activiteiten binnen uw vereniging.
In het jaar 2019 heeft het bestuur 13 keer vergaderd. Dat is veel door een paar ingelaste
vergaderingen.
Daarnaast hebben we natuurlijk onze algemene ledenvergaderingen gehad, twee keer.
Begin november heeft het bestuur het jaarlijkse overleg gehad met alle commissies.
Het DB of het voltallige bestuur heeft voorts overleggen gehad met:
•
Rayon I in ledenvergaderingen
•
Met de gemeente (2 keer)
•
Met de wethouder sportzaken A. Maathuis
•
Met Petra Bruggeman en Jelle Brinks van Sportbedrijf Almelo
•
Met vertegenwoordigers van Almelo doet Mee
•
Met Waterschap Vechtstromen over het uitzetten van vis
•
Met Rijkswaterstaat over het baggeren van het Twentekanaal
De bestuurlijke aandacht was vooral gevestigd op een drietal projecten:
•
Steigers langs de Slachthuiskade
•
Steigers langs de Loolee
•
Het verondiepen van de Dollegoorvijver.
Over deze drie onderwerpen straks meer
Onze vereniging telde in 2019 4.237 leden. Dat betrof 4.010 seniorleden en 227 jeugdleden.
Dat is ruim 100 leden meer dan in 2018. Mooi dat we een herstel zien.
In de voorjaarsvergadering 2018 is het besluit genomen dat we met ingang van 2019 stoppen met
de ledenadministratie. De uitvoering daarvan hebben we overgedragen aan Sportvisserij
Nederland. 2019 was het eerste jaar dat de ledenadministratie dus niet door ons zelf werd
uitgevoerd. Dat is een goede stap geweest. Het scheelt heel veel werk, heel veel telefoontjes, heel
veel mailverkeer en financieel is het voordelig.
Eind januari 2019 hebben we afscheid genomen van onze medewerker in vaste dienst, Jan Pol. We
hebben hem hier in ons clubhuis op gepaste wijze uitgezwaaid.
Ik geef u graag een overzicht van een aantal onderwerpen dat in 2019 aan de orde was:
•
In januari 2019 hebben we het clubhuis voorzien van nieuwe stoelen
•
Op 11-1-2019 zijn er zonnepanelen geïnstalleerd en in gebruik genomen; de opbrengst voldoet
aan de verwachtingen; we hebben een fors lagere energierekening
•
Alle lampen zijn vervangen door led verlichting
•
Het hang- en sluitwerk van het clubhuis is vernieuwd om aan de eisen van de verzekering te
voldoen
•
Een viertal steigers aan onze vijver zijn vernieuwd
•
We hebben schapen ingezet voor onderhoud langs de vijver; daarover is reeds een presentatie
geweest op de ALV najaar 2019
•
We hebben een aantal bewoners van TMZ een leuke vismiddag bezorgd. Edmond en Richard
bedankt voor jullie inzet daarbij
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In de zomer hebben we een drietal leden geschorst als lid. Een van de geschorste leden is
daartegen in beroep gegaan bij de commissie van beroep. De commissie van beroep heeft het
besluit van het bestuur bekrachtigd.
Er is ook nog gevist. De veteranencompetitie, de seniorencompetitie, een aantal individuele of
koppelwedstrijden. Allen die dat mogelijk maken, zowel wat betreft organisatie van de wedstrijden,
de rangschikking, onderhoud van visstekken, allemaal bedankt daarvoor.
Namens het bestuur dank ik alle vrijwilligers voor hun inzet in 2019 en wens ik alle leden een
visrijk en gezond 2020 toe.

