Jaarverslag HSV de Voorn 2013
Het aantal leden is in 2013 met 56 leden toegenomen, in totaal telt onze vereniging nu 937
leden waarvan 877 senior en 66 junior leden. In een voorzichtige prognose van onze
penningmeester komen we in 2014 ongeveer 990 leden uit. Misschien dat wij de grens van
1000 leden wel bereiken. De hengelsport zit in de lift, door dat zelfs op scholen wordt
gepromoot kunnen wij misschien nog wat jeugdleden winnen. Onze penningmeester heeft
het er druk mee, hij beheerd het leden bestand en zorgt er voor dat een ieder zijn VISpas op
tijd in huis heeft, dat mag wel eens onder de aandacht worden gebracht.
Voor het derde achtereenvolgend jaar is er gezamenlijk gevist met HSV de Deinende Dobber
en HSV Ons Genoegen, deze samenwerking is volgens de wedstrijdcommissie naar volle
tevredenheid, er zijn nu voldoende deelnemers aan de wedstrijden.
Volgens de verslagen die wij van Rob den Boer toegezonden krijgen wordt er over het
algemeen goed gevangen en wordt er op een sportieve manier samen gevist
Tijdens de bekerwedstrijden heeft de Voorn ook weer van zich doen laten gelden en wel
voornamelijk door ons jeugdlid Adriaan De Boer welke het kampioenschap in de A en de B
klasse wist te winnen.
Rob van Rienderhoff is weer voor een periode ons bestuur komen versterken, waardoor ons
aantal weer op vijf personen is gekomen. Hij heeft zich bereid verklaart samen met de
penningmeester de redactie vergaderingen van Fisk en Wetter bij te wonen en hem te
helpen bij de versturing van de VISpassen. Wij nemen de bezoeken aan de rest van de
vergaderingen van Sportvisserij Fryslân en de Regio voor onze rekening. Op de laatste
vergadering van Sportvisserij Fryslân is o.a. het besluit naar voren gebracht dat de huidige
overeenkomst met de beroepsvissers wordt gehandhaafd.
Voor de bestuurstaak van secretaris hebben zich nog geen kandidaten aangemeld waardoor
ik mijn taak als zodanig maar voort moet zetten, misschien dat bij de volgende
ledenvergadering zich iemand geroepen voelt.
Ik ben ondertussen al langer dan 50 jaar lid van de Voorn, toen was er een maximum aantal
van 35 leden i.v.m. het aantal passagiers wat in een bus kon bij de jaarlijkse dagtocht. Voor
alle andere wedstrijden waren wij voor vervoer aangewezen op de fiets. Ondanks het
geringe aantal leden was het aantal vissers aan de waterkant bijna gelijk als nu met drie
verenigingen wordt gerealiseerd, toen was het nog een eer om als bestuurslid te worden
gekozen.
Nu is alle binding met de verenigingen verdwenen, het wordt als vanzelfsprekend ervaren
dat enkele vrijwilligers zich inzetten opdat velen zonder zorgen van de hengelsport kunnen
genieten.
Bij deze wens ik een ieder een gezond en sportief hengelsportjaar 2014 toe.
Bennie Brouwer Secretaris HSV De Voorn.

