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HENGELSPORTVERENIGING ST. PETRUS WEERT E.O.

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2017
Beste Leden,
Hierbij het jaarverslag van de secretaris van de Hsv. St. Petrus Weert e.o.
SAMENSTELLING BESTUUR.
Bert Caelers; secretaris, ad-interim voorzitter en beheer clublokaal.
Stephan Caris; financiële administratie
John Kusters; bestuurslid technische zaken, water-en visstandbeheer
Theo Moonen; bestuurslid, technische zaken, controles
Toine v.d. Meulenhof; bestuurslid, webmaster,hoofd controle en handhaving
Frank Vossen; ledenadministratie, controles.
Het bestuur vergadert maandelijks
LEDENADMINISTRATIE.
Verslag van de ledenadministratie 2017.
Het bestuur van de Hsv. St. Petrus heeft haar uitgifte van de Vispassen overgedragen aan Sportvisserij Nederland.
De Hsv. St. Petrus verstrekt alleen nog aan leden de nachtvispas en vergunning meer dan 2 hengels. Nieuwe leden,
die een Nachtvispas en Vergunning meer dan 2 hengels willen afnemen,kunnen deze supplementen krijgen bij
hengelsportzaak De Visstek Roeven 2A, Nederweert.
Nieuwe leden kunnen een voorlopige vispas [VBL] krijgen bijHengelsportzaak de Visstek Nederweert en
Hengelsportzaak Weert gelegen aan de Maaspoort of via de website van Sportvisserij Nederland.
Leden die een automatische incasso hebben afgegeven aan Sportvisserij Nederland kregen in 2017 een bericht van
afschrijving van hun contributie vispas en bootvispas voor 2018.
Leden die geen incasso hebben afgegeven, ontvingen van Sportvisserij Nederland in november een schrijven met
acceptgirokaart om hun contributie voor 2018 te voldoen.
Aangezien het feit dat de Hsv St. Petrus m.b.t. de afdracht contributiegelden van de supplementen in 2017, nogal wat
inkomsten hiervan gemist heeft, heeft het bestuur besloten voor 2018 de verkoop van haar supplementen niet meer
door Sportvisserij Nederland te laten verzorgen, maar weer zelf uit te geven. Let wel, dit is geen verwijt aan
Sportvisserij Nederland.
WATER-EN VISSTANDBEHEER.
Karperuitzetting kanalen.
Op 25 februari zijn er karpers van Carpfarm uitgezet door leden van de karpercommissie op onze kanalen.
Noordervaart:
45 spiegelkarpers.
Kanaal wesem-Nederweert:
193 spiegelkarpers
Zuid-Willemsvaart
50 spiegelkarpers
Zuid-Willemsvaart[Lange Heide}
30 spiegelkarpers.
Ook zijn er op voornoemde kanalen nog 150 schubkarpers “verdeeld” uitgezet.
De uitzette karpers zaten in de gewichtsklasse 3-4
De karpers gedijen prima.
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Karperuitzetting Heijkersbroek.
Van sportvisserij Limburg kregen we het aanbod in september 2017 om na afvissing van de vijver van het Steinerbos
een aantal karpers te krijgen voor onze vijvers en/of kanalen. Na overleg met het bestuur van de karpercommissie en
na meting van de ph-waarde van beide vijvers werd besloten deze karpers uit te zetten op de Heijkersbroekvijver.
In het kader van het 90 jarig bestaan zijn er voorns en spiegelkarpers uitgezet op de Noorderlaanvijver.
WERKZAAMHEDEN ONDERHOUDSPLOEG
De onderhoudsploeg heeft in 2017 met behulp van enkele leerlingen van de Widdonckschool snoeiwerkzaamheden
verricht aan de visvijver het Geurstven en visvijver Heijkersbroek.
Deze samenwerking zal in 2018 een vervolg hebben en zullen ook andere visvijvers van de Hsv. St. Petrus
onderhouden worden. Het bestuur stelt voor deze werkzaamheden van de Widdonckschool € 500,00 ter beschikking.
IJzeren Man;
Ook in 2017 heeft de onderhoudsploeg van de Hsv. St. Petrus de al aangelegde visplaatsen in de IJzeren Man
onderhouden, zodat op deze vijver toch door onze leden gevist kan worden.
Verder heeft men de terugkerende snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Ook wordt regelmatig het, door onze leden, het
achtergelaten zwerfvuil door hen verzameld.
Ook zorgen zij ervoor dat het overtollige water in onze visboten verwijderd wordt.
Clublokaal;
Ook in en rondom ons clublokaal worden er wekelijks diverse werkzaamheden verricht.
CONTROLE EN HANDHAVING.
Het team van controleurs bestaat uit; Maurice Helgers, Frank Vossen, Ruud Zegveld en Dirk Wijnen.
Bestuurslid Toine v.d. Meulenhof is hoofdcontroleur en coördineert de uit te voeren controles.
In 2017 zijn er weer op gezette tijden door onze controleurs, controles uitgevoerd aan onze kanalen en vijvers van
HSV St. Petrus.
Ook in 2017 zijn er de nodige controles uitgevoerd op onze kanalen en visvijvers, zowel overdag als in de nachtelijke
uren..
Ook zijn er controles uitgevoerd samen met politie, groene brigade en BOA’s
In het afgelopen jaar heeft dit zich rondgesproken aan het water waardoor overlast werd gereduceerd.
Om erger te voorkomen, neem altijd je vispas mee en eventueel supplementen, lijst van viswateren, of app visplanner.
Leden, die bij controle in overtreding zijn, volgens de visserijwet en of de regelgeving, zoals vastgesteld in de lijst van
viswateren van de Hsv,St. Petrus, kan het betreffende, lid naarmate de overtreding een officiële waarschuwing
krijgen, of wordt de vispas in genomen.
Bij een officiële waarschuwing komt er een “knip” in de vispas[gaatje]. De knip blijft 3 jaar gehandhaafd.
Bij inname vispas wordt er een procedure gestart voor schorsing of royering van het betreffende lid.
Hierbij wordt de schorsing-en royementscommissie ingeschakeld.
.
WEDSTRIJDORGANISATIE 2017
Evaluatie wedstrijdseizoen 2017 H.S.V. St. Petrus Weert EO
De wedstrijdorganisatie van H.S.V. St. Petrus heeft in 2017 maar liefst 22 wedstrijden georganiseerd voor de
senioren, waaronder een speciale wedstrijd in het kader van het 90-jarig jubileum van onze vereniging. Daarnaast is
een jeugdwedstrijd voor de aspiranten en junioren georganiseerd en mocht onze vereniging dit jaar de
Vriendenkringwedstrijd organiseren. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het gehele seizoen alleen op gewicht
gevist. Er waren in het wedstrijdrooster 2017 maar liefst 8 wedstrijden gepland op de Noorderlaanvijver, mede door de
visuitzetting in maart 2017. Uiteindelijk waren de vangsten dramatisch slecht en is besloten om na de 4e wedstrijd uit
te wijken naar de kanalen.
Alle totalen van 2017 op een rijtje:
- 22 wedstrijden;
- totaal gevangen gewicht ruim: 325.000 gram;
- beste trajecten 2017: Noordervaart en tegenover Meelfabriek.
De winnaars:
- Koning 2017 senioren: Frits Selder
- Winnaar Vriendenkringwedstrijd: Rob Bakker, 2e plaats Stephan Caris en 3e plaats Jack Nouwen
- Winnaar Lente trofee: Stephan Caris
- Winnaar Zomer trofee: Frank Timmermans
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- Winnaar Herfstkampioenschap: Stephan Caris
- Winnaar Winterkampioenschap: Stephan Caris
- Winnaar Jubileumwedstrijd 90-jarig bestaan H.S.V. St. Petrus: Luc Mertens, 2e plaats Stephan Caris en 3e plaats
voor onze oudste wedstrijdvisser Tjeu Wullems!
- Clubkampioen 2017 H.S.V. St. Petrus: Stephan Caris, 2e plaats Frank Timmermans en 3e plaats Henk van de
Kruijs.
We hebben in 2017 gelukkig weer een lichte stijging gezien van het aantal deelnemers, hetgeen zeer positief is. Voor
2018 tracht de wedstrijdorganisatie deze lijn voort te zetten.
Het wedstrijdseizoen werd op zaterdag 9 december in het Botenhuis afgesloten met een gezellig samenzijn en de
bekendmaking van de clubkampioen 2017. Kortom de wedstrijdorganisatie mag terugkijken op een zeer succesvol en
geslaagd wedstrijdseizoen 2017.
Ook voor 2018 zal de wedstrijdorganisatie (eind februari) met een mooi wedstrijdprogramma komen met voldoende
variatie van de mooie trajecten van onze vereniging.
De wedstrijdorganisatie,
Stephan Caris
COMMISSIES.
Binnen de Hsv. St. Petrus zijn de volgende commissies actief;
Commissie Vliegvissen VVA
Zeeviscommissie.
Karpercommissie
Commissie Roofvissen Plug Inn
Deze commissies organiseren voor hun leden en geïnteresseerden op vrijdagavonden en zaterdagen diverse
activiteiten.
VRIJWILLIGERS.
Onze vereniging kan zich gelukkig prijzen, dat zij kan beschikken over vrijwilligers, die zich inzetten bij diverse
activiteiten van de Hsv. St. Petrus
Elke zondag staan onze Barvrijwilligers klaar, om onze bezoekende leden te voorzien van een natje en een droogje.
Al vernoemd onze onderhoudsploeg
Vrijwilligers jaarlijkse schoonmaakdag.
Vrijwilligers pootvisuitzetting, afvissing, e.a.
Vrijwilligersdag.
In 2017 zijn we met onze vrijwilligers, wederom gaan forelvissen te Heioord. Na afloop, een BBQ samen met partners
in ons clublokaal.
Wederom een zeer geslaagde dag.
CLUBLOKAAL
Het Clublokaal van de Hsv. St. Petrus is gelegen aan de Kazernelaan 113 en is elke zondag geopend van 10.0013.00 uur.
Sinds jaar en dag komen hier leden bij elkaar om hun ervaringen te delen over hun sport; het vissen.
Vissen met de vaste stok, roofvissen, vliegvissen, karpervissen, zeevissen, noem maar op.
Een bonte en gezellige samensmelting van leden van diverse disciplines zijn op de zondagen aanwezig.
Ook kunt u informatie krijgen over o.a. het functioneren van de diverse commissies, vragen over onze viswateren .
U bent van harte welkom!
Mag ik afsluitend, namens het bestuur van de Hsv. St. Petrus Weert e.o., iedereen bedanken voor zijn/haar inzet in
2017
Namens het Bestuur van de Hsv St. Petrus Weert e.o.
Bert Caelers
Secretaris
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