Jaarverslag secretaris HSV de Voorn 2016
Ook het jaar 2016 in weer als een wervelwind voorbij gegaan met al zijn mooie en minder
mooie momenten. Afgaand op de reacties van de actieve vissers is het weer naar ieders
tevredenheid verlopen.
De bovengrens van 1000 leden is niet verwezenlijkt en zal er met de bestaande terugloop
ook wel niet komen. Financieel gezien hebben wij een gezonde vereniging.
Onze voorzitter heeft het nieuwe lid Tim Gruizinga uit Kimswerd benaderd en bereid
gevonden om tot ons bestuur toe te treden en hij is wil de functie van secretaris t.z.t wel
overnemen. Wij hebben in bestuur vergaderingen al met hem kennisgemaakt, nu kan hij op
de ledenvergadering worden benoemd door de leden. Zo krijgen wij met hem en Adriaan
wat jong bloed in het bestuur, dat is wel nodig want wij zijn al boven de 80 jaar Zo kan de
Voorn voortbestaan.
Het bestuur heeft een verzekering afgesloten voor de leden van het bestuur inzake
aansprakelijkheid.
Tiny Adrie en Bennie zijn naar het jubileum van onze zustervereniging het baarsje geweest
en hebben hun namens de Voorn een visweger aangeboden.
Het ledenbestand is iets terug gelopen, vorig jaar hadden wij 960 leden, thans 948. Van de
leden betaald nu 2/3 via een automatische incasso, wat een grote verlichting is voor de
penningmeester.
De A+B koppel wedstrijden komen te vervallen, dit in verband met het vissen van late
wedstrijden die in het najaar worden gevist. De wedstrijd commissie wil van 7 naar 6
bekerwedstrijden 4 tot 6 vrije hengel van 4 naar 5 uur vissen, vaste stok met 1 hengel vissen.
1 kopstek rest verdelen over wedstrijd, wordt met loten geregeld
Het wedstrijd programma voor 2017 zal op de komende leden vergadering weer bekend
worden gemaakt.
Wij zijn benaderd of wij willen participeren in de aanleg van een karpervijver in het Harlinger
bos, wij zullen de gang van zaken afwachten maar op voorhand is door het bestuur tegen
gestemd.
Bij deze wens ik een ieder een geslaagd hengelsportjaar toe en een mooie zomer.
Bennie Brouwer
Secretaris H.S.V de Voorn.

