Jaarverslag HSV de Voorn 2014
Het ledenaantal heeft de magische grens van 1000 nog niet kunnen bereiken en is in 2014
blijven steken op 984. Wel is het aantal jeugdleden toegenomen het geen een gunstig teken
is. De vereniging is duidelijk aan verjonging toe.
Het gezamenlijk vissen met HSV de Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen is weer naar
volle tevredenheid verlopen.
De locatie Ungabuurt, wat wij bijna zien als ons viswater, wordt nu ook steeds vaker in het
wedstrijdprogramma opgenomen.
Door onenigheid over het mee vissen bij bestuur wedstrijden van ons lid Adriaan de Boer, is
hij gekozen tot lid van de wedstrijdcommissie voor HSV de Voorn waardoor hij lid van ons
bestuur is geworden en zonder klachten aan de deze wedstrijden deel kan nemen.
Door de administratieve last die gepaard gaan met het betalen van de contributie met de
acceptgiro is de penningmeester met een plan gekomen om de het betalen met via een
automatische incasso te stimuleren. Het plan komt erop neer dat de contributie bij betaling
via een automatische incasso met € 1,- wordt verlaagd en bij betaling met een acceptgiro
met € 2,- wordt verhoogd. Hierdoor ontstaat een verschil van € 4,- tussen het betalen met
een automatische incasso en acceptgiro. Het bestuur kan zich hier wel in vinden en dit
voorstel gaat ter stemming naar de ledenvergadering van 21 april in Trebol.
Bij het bestuur is statutair aftredend onze voorzitter Tiny Hooisma, voor de vergadering
kunnen eventuele kandidaten zich melden. Ook voor de bestuurstaak van secretaris hebben
zich nog geen kandidaten gemeld. Dit zal ook op de ledenvergadering weer naar voren
komen. Enkele bestuursleden worden dit jaar 80 jaar, het wordt toch wel tijd dat zich een
jongere generatie meldt om bepaalde taken over te nemen, wil men dat de vereniging blijft
bestaan.
Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2014 is besloten om zoals het bij de meeste
verenigingen gangbaar is om ter beloning van de inzet van de bestuursleden de VISpas aan
deze gratis te verstrekken, misschien dat dit een motivatie is voor anderen om zich bij het
bestuur te voegen.
Bij deze wens ik een ieder een gezond en sportief hengelsportjaar 2015 toe.
Bennie Brouwer Secretaris HSV De Voorn.

