Jaarverslag HSV de Voorn 2011
In 2011 is ons ledenbestand toegenomen tot maar liefst 859 leden, waarvan 43 jeugdleden. De
prognose voor 2012 is bijna 900 leden, de voorspelling van vorig jaar dat wij de 1000 leden nog wel
eens bereiken was niet voorbarig.
Het samen vissen met de Deinende Dobber en Ons Genoegen was vorig jaar zo succesvol, dat dit in
2012 wordt voortgezet. Gezien het aantal deelnemers en het aantal vissen welke het afgelopen jaar
gevangen zijn, mogen wij het wel als een succesvol jaar benoemen. Er werden dit jaar 7
bekerwedstrijden gevist, 6 winterviswedstrijden, 3 roofvistochten, 1 baarzen-vistocht, 2
regiowedstrijden, een woensdagavondwedstrijd, een verrassingstocht, een nachtwedstrijd, een Om
‘e toer wedstrijd in Jorwerd, gesponsord door café Het Wapen van Baarderadeel en een Slachte
marathon, gesponsord door Klaas Bakker van Slachtehiem te Lollum/Arum.
Dat de meeste vissers niet van de Voorn zijn, komt wel in de uitslagen tot uiting, maar als er dan in
staat dat Tiny Hooisma de tweede prijs wint na anderhalf uur korter gevist te hebben, dan komt de
kwaliteit van de vissers van de Voorn wel naar voren!
De dagtocht-vlees- snertwedstrijd werd dit jaar in Sneek gevist, maar was niet zo succesvol. Er werd
weinig gevangen. De winnaar van de ochtendwedstrijd was AD van Assen, de middagwedstrijd werd
gewonnen door J. Haagsma. De dagwinnaar was J.R. de Boer.
Met behulp van ons lid en karpervisser Danyel Dols is geprobeerd om karperactiviteiten op te
starten, maar ondanks dat er tweemaal een verzoek om te reageren in de Sportfisker heeft gestaan,
was de belangstelling nihil, slechts één visser heeft zich gemeld. Er komen dus geen gezamenlijke
karperactiviteiten.
Gezien de problemen met het vinden van nieuwe bestuursleden, is er op verzoek van de Deinende
dobber een informele avond van omringende hengelsportverenigingen geweest in Trebol, met als
doel te onderzoeken of er draagvlak is voor een fusie tussen twee of meer verenigingen. De
aanwezige verenigingen waren HSV de Voorn, Op Lok Ut, De Deinende Dobber, het Baarsje en Ons
Genoegen. Naarmate de avond vorderde werd duidelijk dat de verenigingen wel inzagen dat
samenwerking voordelen biedt, maar dat men nog niet rijp is voor een fusie. De schaarste aan
bestuursleden speelt ook bij HSV de Voorn, in 2012 treden twee bestuursleden af.
Na navraag gedaan te hebben bij de Visdiefjes is nogmaals duidelijk geworden dat zij geen onderdeel
uit willen maken van HSV de Voorn, maar zelfstandig verder willen gaan.
Op verzoek van Andre Bosma (karperstudiegroep) heeft het bestuur besloten om mee te doen met
het uitzetten van jonge karper in de Friese boezem. Andere deelnemende partijen zijn Sportvisserij
Fryslân, De Korenaar te Franeker en HSV de Deinende Dobber. Wel wordt van HSV de Voorn
verwacht dat zij vrijwilligers leveren die helpen met het uitzetten.
Aan de statuten/huishoudelijk reglement van HSV de Voorn is toegevoegd dat wanneer de vereniging
wordt beëindigd, het batig saldo wordt aangewend t.b.v. hengelsportvoorzieningen in of rondom
Harlingen.
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