Jaarverslag secretaris HSV de Voorn 2017
Ook het jaar 2017 is met al zijn mooie en minder mooie momenten weer ten einde
gekomen. Gezien de wedstrijd verslagen en ondanks de soms wisselende vangsten, is het
jaar voor de wedstrijd deelnemers naar tevredenheid verlopen.
Met de vereniging gaat het goed, maar wij zijn de grens van 1000 leden dit jaar weer niet
gepasseerd, er is zelfs een kleine teruggang van leden dit jaar. De financiële toestand van de
vereniging is gezond, alleen de belangstelling van de leden voor de vereniging laat wel wat te
wensen over.
In het blad Fisk en Wetter had ik er al aandacht aan geschonken, ik had dan ook wel enige
reactie van de leden verwacht hoe wij verder met de vereniging moeten. Maar helaas, men
schijnt er geen belang meer bij te hebben.
In Makkum hebben wij dit najaar een vergadering bijgewoond welke als doel had de
verenigingen meer bij het jeugdvissen te betrekken en plaatselijke visplaatsen te verzorgen.
De reactie van diverse verenigingen was hartverwarmend, dan zie je wat er binnen een
vereniging kan worden bereikt.
Bij onze vereniging van bijna duizend leden, vissen er gemiddeld twee tot drie leden mee in
wedstrijd verband, men is allen maar lid voor het verkrijgen van de VISpas. Wat zou het mooi
zijn als wij ook een gedeelte jeugd binnen onze vereniging hadden. Wij hebben in Harlingen
de Visdiefjes gehad dat was tijdens de bezielende leiding van Tiny Hooisma een bloeiende
vereniging, deze is nu ter ziele.
Het zou mooi zijn als er een paar ouders van vissende jeugdleden de handschoen opnemen
en weer een groepje jeugd leden bij elkaar brengt, de vereniging wil daar alle medewerking
aan verlenen.
De gemeente Harlingen gaat een trailer helling aan leggen aan de oude schapendijk. Ik heb
de tekening al gezien het ziet er goed uit. Als er geen bezwaar wordt aangetekend, beginnen
zij op zeer korte termijn met de realisatie en is de helling begin april klaar. Daar het plan van
deze helling mede voor de bootjes van onze visliefhebbers wordt aan gelegd, hebben wij
samen met de Sportvisserij Fryslân een financiële bijdrage aan de gemeente toe gezegd, wat
ik de leden in de vorige Fisk en Wetter heb laten weten. Ook in Wommels wordt een trailer
helling aan gelegd welke zal worden beheerd door de vogelwacht. Hiervoor hebben ook
bijna alle visverenigingen een bijdrage toegezegd.
De penningmeester heeft een abonnement met Sportvisserij Nederland afgesloten om de
afwikkeling van de administratie, inning van de contributie en visvergunningen te verzorgen.
Dit is voor hem een hele verlichting van zijn werkzaamheden en het brengt niet eens zoveel
kosten met zich mee daar het niet onaanzienlijk bedrag aan portokosten verdwijnt.
Tiny Hooisma heeft dit voorjaar met onmiddellijke ingang haar voorzitterschap na 20 jaar
opgezegd wat wij ten zeerste betreuren. Maar gezien haar leeftijd is het zeer begrijpelijk dat
zij nu wel eens zonder de zorgen en verantwoording verder wil leven. Wij danken haar voor
de inzet en het enthousiasme waarmee zij de vereniging heeft geleid en het bestuur stelt
voor haar op de eerstvolgende ledenvergadering als erelid te benoemen.

Door het hiaat in het bestuur heb ik de taak van voorzitter er maar bij genomen, de zaak
moet toch draaien. Op de eerstvolgende ledenvergadering zal er een nieuwe voorzitter
moeten worden gevonden, ook mijn functie is nog steeds beschikbaar. Ik hoop dat de leden
met grote getale naar de vergadering zullen komen, mede om het voortbestaan van de
vereniging te bespreken. Het zou zonde zijn als de vereniging gaat verdwijnen, maar als er
van de leden geen enkele belangstelling wordt getoond, moeten wij als bestuur de
beëindiging toch in overweging nemen.
Maar ik reken erop dat er nog voldoende leden zijn die de vereniging een warm hart toe
dragen en ik reken dan ook op veel belangstelling op de volgende ledenvergadering.
Verder wens ik allen leden een gelukkig nieuwjaar en dat er maar veel vis mag worden
gevangen.
Groeten,
Bennie Brouwer
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