
Notitie Beleidsplan “Beneden Geuldal” per 01-01-2022 

 

Het doel van de onderstaande notitie bestaat uit het weergeven van het voorgenomen beleid van de 

beide H.S.V’s Ons genoegen te Bunde en Geduld Overwint te Meerssen vanaf 01-01-2022.  

Op deze datum zullen de beide verenigingen onder één gezamenlijk bestuur verder gaan met de 

voorlopige (werk)naam “Beneden Geuldal”. 

Het beoogde beleid is onderverdeeld in een vijftal hoofdpunten: 

1. Samen als twee H.S.V.’s onder één bestuur; 
 
2. Status & toekomst van lopende activiteiten; 
 
3. Nieuwe activiteiten voor, door & met leden; 
 
4. Communicatie intern & extern; 
 
5. Uitzetbeleid. 

 
Per hoofdpunt wordt weergegeven welke doelen bereikt willen worden en op welke wijze dat 
gestalte gegeven zal worden. 
 
 
1. Samen als twee H.S.V.’s onder één bestuur 
 
1.1 Doel: 
Een daadkrachtig bestuur van, door en voor alle leden van de beide verenigingen vormen waarbij 
transparantie in het voorgenomen en gevoerde beleid voorop staat. Werkend aan het realiseren van 
alle verenigingsdoelen zoals die opgenomen zijn in de statuten van de beide verenigingen. 
1.1 Realisatie: 
Leden blijven lid van hun huidige vereniging en alle daarbij behorende rechten & plichten blijven 
onverminderd van kracht per 01-01-2022. De ledenvergaderingen zullen gezamenlijk gehouden 
worden waarbij het stemrecht zoals opgenomen in de verenigingsstatuten gehanteerd en 
gerespecteerd wordt. Daar waar er sprake is van onverenigbare of tegenstrijdige artikelen in de 
beide statuten zal dit per nieuw huishoudelijk regelement (HR) in overeenstemming met elkaar 
gebracht worden. Het nieuwe, gezamenlijke  huishoudelijk regelement zal vóór 31-12-2021 aan de 
leden van de beide verenigingen ter goedkeuring voorgelegd worden op een algemene 
ledenvergadering (ALV) en van kracht worden per 01-01-2022. 
 
1.2 Doel: 
De vereniging moet laagdrempelig toegankelijk blijven voor een ieder die op de Geul wenst te vissen. 
Prijzen van vergunningen mogen niet zonder meer significant stijgen. Iedereen ongeacht sociale 
status moet in staat zijn om lid te kunnen worden. 
1.2 Realisatie: 
De huidige jaarlijkse vergunning prijzen zullen behoudens verhogingen door Sportvisserij Nederland 

slechts in overleg met en na goedkeuring van de ALV verhoogd worden ten einde het lidmaatschap 

breed toegankelijk te houden. 

 
 



 
 
2. Status & toekomst van lopende activiteiten 
 
2.1 Doel: 
Herstel van de natuurlijke Geulhabitat, visstand en directe omgeving waarbij er gestreefd wordt om 
daarbij niet afhankelijk van overheidsinstanties (subsidies) te zijn. Wij zitten in de unieke positie dat 
wij een viswater met een “harde” grens en tevens monding in een van Nederlands grote rivieren 
hebben. Hiervan kunnen wij gebruik van maken bij het ontwikkelen van een verantwoord eigen 
uitzetbeleid alsmede bij het stimuleren van de diversiteit van overige flora- & fauna 
soortenbestanden. Uiteraard alles geheel in lijn met het vigerende “Visplan VBC Geul_2016-2025”. 
2.1 Realisatie: 
Door middel van groepsactiviteiten in en langs het water de Geul weer zijn oude, natuurlijke glorie 

teruggeven.  Hierbij wordt los aangespoeld en vrij gespoeld vuil in en langs de Geul verwijderd en 

verzameld op centrale locaties. Vanaf die locaties wordt het vuil vervolgens in opdracht van de 

gemeente Meerssen afgevoerd. Het afgelopen jaar zijn er zeer regelmatig opruimactiviteiten 

geweest en het resultaat mag er zijn. Deze activiteit creëert tevens meer binding met de vislocatie en 

komt de onderlinge cohesie onder de leden ten goede. Paai- en leefgebieden herstellen met als doel 

weer een gezonde, zichzelf in standhoudende (salmonide) vispopulatie te stimuleren.  

2.2 Doel: 
Verkrijgen van nieuwe visrechten voor het Geul traject vanaf de duiker onder het Julianakanaal tot 
aan de monding in de Maas. 
2.2 Realisatie: 
Door middel van voortdurende communicatie met waterschap en Staatsbosbeheer de 

verenigingsstem laten horen om de visrechten op dit traject weer toegewezen te krijgen. Hiervoor 

zijn contacten gelegd en zodra de betreffende perceel overdracht gerealiseerd is gaat de vereniging 

weer in gesprek met de visrechthebbende met als doel op dit stuk Geul weer te mogen vissen.  

 
 
3. Nieuwe activiteiten voor, door & met leden 
 
3.1 Doel: 
Wij zijn gebaat bij actieve leden die binding hebben met het verenigingswater. Het bestaansrecht van 
onze beide verenigingen valt of staat hiermee. Om dit te realiseren zullen er op diverse niveaus 
activiteiten gestimuleerd worden(zie onderstaande items). Leden zullen actief betrokken worden en 
het verenigingswater Geul hopelijk als “hun water” gaan ervaren. 
3.1 Realisatie: 

a. Middels eigen onderzoek, al dan niet ondersteund door zelf ingehuurde biologen, de 

(on)geschiktheid van ons water voor een vlagzalmproject aantonen. Hierbij valt te 

denken aan het zelf over langere perioden meten van de belangrijkste waterwaarden 

maar ook de kwaliteit en variatie van het aanwezige insectenleven bepalen. Op basis van 

deze gegevens kan vervolgens gefundeerd nieuw beleid ten aanzien van het uitzetten 

van vis gemaakt worden binnen het kader van het vigerende overkoepelende visplan. 

b. Exploratie naar mogelijkheden om de onderwaterflora te stimuleren. Bijvoorbeeld 

aanplanting van de van nature voorkomende waterranonkelsoort. 

c. Actieve deelname aan periodieke activiteiten. Leden die in staat zijn om in de Geul te 

vissen mag je op basis van hun fysieke belastbaarheid ook in staat achten om deel te 

nemen aan opschoningsactiviteiten dan wel andere verenigingsactiviteiten die dienen ter 

ondersteuning van het algemene verenigingsbelang.  Alle leden delen mee in de lasten 



die bij het onderhouden van een eigen verenigingswater horen. Hierbij kan gedacht 

worden aan eenmaal per kwartaal of half jaar een dag te organiseren met als doel 

herstel van de habitat/natuur. Ieder lid wordt gestimuleerd om aan tenminste 1 van deze 

dagen deel te nemen, in welke vorm dan ook(bv koffie schenken, zakken aangeven, 

schoonmaakwerk, snoeiwerk etc.). Een ieder kan dit naar eigen wens en in onderling 

overleg invullen. 

d. Onze standpunten/visie ten aanzien van vistandbeheer actief richting de VBC uitdragen. 

Proactieve deelname in beleidsbepaling van de VBC en nadrukkelijk het 

verenigingsbelang op de voorgrond zetten. Er is meer dan voldoende kennis aanwezig 

om hier zelf een adequaat beleid in aan te voeren. 

e. Samenwerking met (lokale) natuurverenigingen. 

Er kunnen gezamenlijk activiteiten ontplooid worden ter stimulatie van de lokale flora en 

fauna. Hierbij dient natuurlijk wel nadrukkelijk het eigen belang betreffende de visserij 

voorop te staan. Echter bij activiteiten aangaande de oevers en aangrenzende 

groenpercelen kan hier zeer breed over meegedacht worden. Dit draagt bij aan een 

positieve uitstraling richting de dorpen Bunde en Meerssen en zorgt voor extra draagvlak 

voor hetgeen wij wensen te bereiken. 

f. Het organiseren van nevenactiviteiten waardoor er jaarrond activiteiten gaande zijn voor 

de leden. Te denken valt aan bv bindavonden, dagtrips naar reservoirs/rivieren, het 

bezoeken van beurzen, bootvissen, avonden met hobby gerelateerde presentaties, het 

uitwisselen van visliteratuur & -lectuur etc. Kortom gezamenlijk de hobby een extra 

dimensie geven. Dit zal zorgen voor meer onderlinge binding en een sterker 

verenigingsgevoel leidend tot een grotere betrokkenheid bij de vereniging. 

 
 
 
4. Communicatie intern & extern 
 
4.1 Doel: 
Het bestuur zal de vereniging in de toekomst specifieker gaan profileren als zijnde een 
Geulvereniging. Het onderscheidend vermogen van de vereniging bestaat uit het stuk Geul dat we 
bevissen mogen. Hiervoor willen we actief de publiciteit zoeken. 
4.2 Realisatie: 
Via website,  mogelijke social media kanalen en andere publicatiemiddelen dragen wij uit dat je bij 
ons terecht kan als je op de Geul wil vissen. Wij kunnen leden uiteraard niet weigeren omdat dat zij 
alleen op andere wateren wensen te vissen en enkel een vispas wensen (landelijke lijst). Maar wij 
zullen dit soort van lidmaatschap niet actief promoten. Door ons zo gericht mogelijk te profileren 
willen wij tot een meer “Geul gericht” ledenbestand komen.  Voor vissers die enkel op de Maas, 
Julianakanaal of andere landelijk ingebrachte wateren willen vissen zijn er afdoende alternatieven 
voorhanden. Het bestuur zal geen activiteiten ontplooien in die richting.  
 
4.2 Doel: 
Een goede en open interne communicatie van bestuur naar de leden en van de leden naar het 
bestuur. 
Realisatie: 
Het introduceren van een regelmatig uit te brengen nieuwsbrief waarin het bestuur de leden op de 
hoogte houdt van de status, voortgang en planning van de verenigingszaken.  
 
 



 
 
5. Vis- & uitzetbeleid 
 
5.1 Doel: 
Het gezamenlijke bestuur heeft een visvereniging voor ogen waarbij de focus gericht is op de Geul 
(ons enige “eigen” viswater!) waarbij alle huidige vis-regelementen in stand gehouden worden. Het 
visseizoen is hierbij dus het hele jaar open en visserij is zowel met maden, kunstaas als de vlieg 
toegestaan, nu en in de toekomst. 
5.1Realisatie: 
Actief de Geul visserij promoten binnen de vereniging waarbij de leden ook actief benaderd zullen 
worden om aan vismonitoring activiteiten en visuitzettingen mee te doen. 
 
5.2 Doel: 
Het voorkomen van overbevissing op het gezamenlijk Geultraject.  
5.2 Realisatie: 
Om te hoge visdruk en daaruit voorkomende overbevissing te voorkomen zal de gezamenlijke 
vereniging voorlopig een maximaal ledenaantal van 120 leden hanteren.  In overleg met en na 
goedkeuring van de leden tijdens een ALV kan hiervan afgeweken worden in de toekomst. 
Er zal een wachtlijst gehanteerd worden waarbij aanvragers voor een nieuw lidmaatschap op een 
wachtlijst geplaatst zullen worden in volgorde van aanmelding. Indien het ledenaantal onder het 
maximaal vastgestelde quotum komt zullen de aanvragers in volgorde van aanmelding benaderd 
worden om lid te worden. 
 


