
Geslaagde Jaarvergadering 2017 

Een kleine dertigtal leden bezochten de jaarvergadering. De voorzitter opende de vergadering en  er 
werd 1 minuut stilte in acht genomen voor de overleden leden in het afgelopen verenigingsjaar. 
Verder had zich dhr. Bergevoet afgemeld en was helaas door ernstige ziekte Gerrie Hubers niet 
aanwezig. De voorzitter wenste laatstgenoemde veel sterkte toe namens de gehele vereniging. Zijn 
openingswoord ging met name over de vele werkzaamheden op allerlei gebied en daarin werden 
tevens de verschillende commissies genoemd. 
 
Aandachtspunten waren o.a. de vijvers in Doetinchem, de vervanging van de huidige minder-valide 
stek op het sportpark, de terreinbewaking en ga zo maar door. De vele overleg momenten met o.a. 
de gemeente, Het Waterschap, De Federatie, de zusterverenigingen op zuid en Sportservice centrum 
Doetinchem. 
Eigenlijk zei hij: ,,Er is momenteel teveel werk voor de huidige samenstelling van het bestuur en de 
commissie. De Federatie vergt veel tijd en Sportvisserij Nederland verwacht ook veel van de 
verenigingen.” 
 
De voorstellen van het bestuur o.a. het voorbereiden van een van de vijvers op zuid als karperput, de 
terreinbewaking en een nieuw sleutelplan werden enthousiast begroet. Veel werk en een behoorlijk 
kostenplaatje die nu in ieder geval al de goedkeuring van de aanwezigen kreeg. 
 
Willem Swaters gaf een wel zeer duidelijke uiteenzetting over de nieuw in te richten vijver. Ook hier 
is hulp van buitenaf welkom. Verder ging hij in op de kwaliteit van het water m.n. de Oude IJssel en 
de viswateren in Doetinchem en omgeving.  
 
Het verslag van de secretaris werd goed ontvangen. Gerhard had ook zijn laatste verslag goed in 
elkaar zitten. De penningmeester kreeg decharge voor de bijgehouden financiën en ook de nieuwe 
begroting werd goedgekeurd. De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en goed 
bevonden. 
 

   
Er werd afscheid genomen van Henk Derksen en Gerhard Grob. De voorzitter roemde de inzet van 
Henk gedurende de laatste  4-5 jaar waarin hij de inventarisatie van de ligplaats duidelijk in beeld 
heeft gebracht. Onder zijn leiding werd ook het machine-park aangevuld.  Erg veel werk dat nu door 
Ben Vierwind is over genomen. Henk en Gerdien blijven hun vrijwilligerswerk voortzetten, 
 
Dan Gerhard die gedurende de laatste 10 jaar het secretariaat waarnam en daarnaast het clubblad al 
eerder verzorgde. Inmiddels is het clubblad vervangen door de Nieuwsbrieven en heeft Gerhard ook 
de website onder zijn hoede die hij zal blijven verzorgen ondanks zijn vertrek bij het bestuur. Gerhard 
wordt vervangen door Willem Swaters die het secretariaat ooit al een overnam van de huidige 
voorzitter. Beide heren ontvingen een enveloppe met inhoud en een mooi boeket bloemen voor het 
thuisfront. 
Nogmaals het is een genot dat mensen die uit het bestuur gaan toch werk willen blijven doen. Komt 
natuurlijk ook omdat men ziet hoeveel werk er gedaan moet worden. 



De nieuwe mensen om het negental weer kompleet te maken zijn Ron Menting (jeugdleider) en Henk 
ten Broeke. Intern zal gekeken worden naar hun inzetbaarheid, 
Als laatste gaf de voorzitter aan dat m.i.v. 2018 ook de ledenadministrateur, Nico Visser, stopt. Ook 
daar is een vervanger nodig en wel op korte termijn. Deze persoon kan dan in oktober/november 
samen met Nico kijken hoe e.e.a. werkt. 
Ook de voorzitter zelf geeft aan dit keer geen toezegging te doen om nog vier jaar door te gaan. Hij 
gaat het jaarlijks bekijken maar hoopt op een goede opvolger binnen niet al te lange tijd. Vanaf 1985 
is hij ononderbroken voorzitter geweest van onze vereniging na voordien een 4-tal jaren het 
secretariaat te hebben gedaan. Ook hij wil zich daarna nog best projektmatig blijven inzetten voor de 
vereniging. 
   


