Jaarverslag HSV de Voorn 2012
Het ledenbestand heeft in 2012 de prognose van 890 net niet kunnen bereiken maar is wel
tot 881 toegenomen. Misschien dat de prognose voor 2013, [weer 890 leden] wordt
verwezenlijkt.
Het samen vissen van wedstrijden met HSV de Deinende dobber en HSV Ons genoegen is
ook dit jaar weer succesvol en tot tevredenheid van de deelnemers verlopen en zal in 2013
worden voortgezet.
Het resultaat van de informele avond met omringende hengelsportverenigingen met als
onderwerp de mogelijkheden van samenwerking van besturen cq fusie van verenigingen te
verkennen, is in het bestuur nog uitgebreid besproken.
Hierbij heeft Rob Den Boer te kenen gegeven zonder fusie met HSV de Deinende dobber niet
langer bestuurslid te willen zijn van onze vereniging en bestuurslid te worden van HSV de
Deinende dobber.
De dwangmatigheid van deze eis heeft ons doen besluiten niet verder met HSV de Deinende
dobber in overleg te gaan en zelfstandig verder te gaan.
Wij betreuren dit besluit van Rob ten zeerste en hebben aan Rob een zeer actief bestuurslid
verloren, die zich steeds met hart en ziel voor HSV De Voorn heeft ingezet.
Wij bedanken hem voor zijn bewezen diensten en wensen hem veel genoegen bij HSV de
Deinende dobber.
In september hebben wij als bestuur op verzoek van de buurtvereniging Schalsummerplan
samen met een vismeester van Sportvisserij Fryslân een jeugdviswedstrijd begeleid in het
Franeker binnenwateren, dit was wel succesvol.
In oktober hebben wij samen met een vismeester van Sportvisserij Fryslân een viswedstrijd
voor leerlingen van de klas van meneer van Keulen in het kanaal bij Spaansen begeleid, hier
is maar zeer weinig vis gevangen.
Ook hebben wij gereageerd op een noodoproep om hulp, op vermeende massale vissterfte
bij het gemaal van Dongjum. Wij waren met schepnetten en zelfs een bootje van Adriaan
uitgerukt, ter plaatse aangekomen bleek het slechts om een enkel visje te gaan. Volgens een
vertegenwoordiger van Sportvisserij Fryslân was het een goede oefening.
In november hebben wij een bijeenkomst in Sexbierum bezocht in verband met de
verandering en herindeling van het polderlandschap Noord West hoek
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