Jaarverslag secretaris HSV de Voorn 2018
Ook het jaar 2018 is met al zijn mooie en minder mooie momenten ten einde gekomen.
Wat weersomstandigheden betreft zullen wij niet vaak weer zo een mooie zomer krijgen,
maar wij zien vol verwachting uit naar het komend seizoen.
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, mede door inzet van die paar leden die geheel op
vrijwillige basis de vereniging draaiende houden. Het is treurig te moeten constateren dat er
geen vervangers zijn voor bestuurders van welke al ver boven de tachtig jaar zijn. Gelukkig
hebben wij een nieuw jong bestuurslid kunnen benoemen in de persoon van Adriaan de
Boer, hij is ook lid van de wedstrijd commissie en een fanatiek wedstrijdvisser. Ondanks dat
hij nu in Grou woonachtig is blijft hij zijn bestuursfunctie bij de Voorn vervullen.
Zoals ik al vaker heb vermeld zijn het grootste aantal van onze leden allen maar lid van de
vereniging voor het verkrijgen van een VISpas. Wat zou het mooi zijn als wat meer van de
leden zich zouden melden voor het mee vissen van de wedstrijden wat met heel veel
genoegen wordt gedaan door slechts enkelen van ons. Wij hebben besloten om al onze
leden persoonlijk uit te nodigen voor het bijwonen van de volgende ledenvergadering in
april 2019. Dit hebben wij mede besloten om onze leden bij het beleid van de vereniging te
betrekken, wellicht heeft iemand een idee hoe het beter kan. Ook zou het een opsteker voor
de vereniging zijn als enkele ouders met vissende kinderen opnieuw een jeugd afdeling op
willen starten. De Meeste van onze zusterverenigingen hebben een bloeiende jeugdafdeling
die mee doet aan de Friese kampioenschappen. Het bestuur is zeer bereid hieraan zij
medewerking te verlenen, maar dan moet er wel versterking komen.
De Gemeente is inmiddels klaar met de aanleg van een nieuwe trailerhaven ten behoeve van
de visserij. De opening laat nog even op zich wachten daar de gemeente in proces is met
dhr. Drijfhout, welke een proces is begonnen omdat volgens hem geen vrije helling mag
worden aangeboden om dat hij reeds een trailerhelling heeft. Hij heeft in zoverre gelijk
gekregen, maar nu gaat de gemeente het aan de visverenigingen verhuren, en wordt onze
financiële toezegging omgezet in huur penningen en zo kunnen wij de uitslag van het proces
mede bepalen.
Ik zal nog contact opnemen met de gemeente en de federatie hoe een en ander zal worden
geregeld, er zal dan nog wel een ingebruikname volgen. Er op vertrouwend dat veel leden
van de uitnodiging gebruikmaken hoop ik jullie op de volgende ledenvergadering te
ontmoeten om de plannen te bespreken om eventueel met nieuwe mensen er weer een
bloeiende vereniging van te maken, met de beste wensen voor 2019
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