Jaarverslag secretaris HSV de Voorn 2015
Ook het jaar 2015 is weer ten einde met al zijn mooie en minder mooie momenten. Gezien
de wedstrijdverslagen en ondanks de soms sterk wisselende vangsten, is dit jaar voor de
wedstrijd deelnemers naar tevredenheid verlopen.
De grens van 1000 leden blijkt een moeilijk te passeren grens te zijn, dit jaar zijn wij bij 968
betalende leden gebleven. Wel hebben wij nog nooit zoveel bestaande jeugdleden gehad en
heeft de website meer nieuwe leden opgeleverd dan ooit. Wij zijn financiéél en gezien het
aantal leden een gezonde vereniging.
Het verzoek van Vissers Service Nederland voor het aanbrengen van zogenaamde
vissenbossen om het jonge broed te beschermen voor aalscholvers vindt het bestuur bij ons
niet van toepassing door het ontbreken van eigen viswater.
Op verzoek van een vismeester van de federatie, hebben enkele bestuursleden
viswedstrijden voor schoolklassen begeleid. Er werd gevist in de vijver bij de Deca Markt. De
kinderen waren dolenthousiast en kregen na afloop allemaal een diploma.
Bij bestuur verkiezing heeft Tiny zich bereid verklaart nog voor een periode van 4 jaar de
functie van voorzitter te vervullen. Voor de functie van secretaris heeft zich nog steeds geen
kandidaat gemeld.
Tiny en Adrie hebben de regio avond van Sportvisserij Fryslân op 29 oktober in Workum
bijgewoond. Deze was volledig in het kader van ophalen van informatie van verenigingen
voor het tot stand komen van een nieuw beleidsplan 2016-2020. Op 23 februari 2016 zal er
een inloopavond voor sportvissers worden georganiseerd. In maart/april zullen wederom
regio-avonden worden georganiseerd. Het definitieve beleidsplan 2016/2020 zal worden
vastgesteld in de ALV van Sportvisserij Fryslân van mei 2016.
De penningmeester heeft een voorstel ingediend op de laatste ledenvergadering, om de
contributie opbouw aan te passen. Dit in verband met de hoge incasso en
administratiekosten en om het gebruik van automatische incasso te stimuleren.
Het tweede voorstel is om algemene contributie te verlagen en op het gebied van
echthuisgenoot leden en nieuwe leden gelijk te trekken met gewone leden. Beide
voorstellen zijn door de leden vergadering goedgekeurd en aangenomen.
Het wedstrijdprogramma voor 2016 zal op de komende ledenvergadering weer bekend
worden gemaakt
Bij deze wens ik eenieder een gezond en sportief hengelsportjaar 2016 toe.
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