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          HSV DE RIETVOORN  
   

 
 

Jaarverslag 2016 
 

Inleiding 

Het jaar 2016 was een jaar met de laatste reparaties en noodzakelijke 

aanpassingen op het terrein en clubgebouw. In augustus vond de  

traditionele barbecueavond voor de vrijwilligers plaats.  

Elke vrijwilliger die dit jaar zich op welke wijze dan ook heeft ingezet 

voor de club was hiervoor uitgenodigd met partner. 

Beste vrijwilligers, hartelijk dank namens de vereniging!! 
 

 

 

Financiën//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Wordt beheerd door Nico Visser en Jan Horst resp. de leden- en de financiële administratie. 

 

Contributie  
De verenigingscontributie bleef gehandhaafd op hetzelfde nivo als de afgelopen jaren. De con-

tributies worden in 2017 definitief verhoogd bij te late betaling. 

 

Ledenaantal  
Het ledenaantal is in 2017 iets gedaald t.o.v. 2016 met 51 leden. 

Van 1060 naar 1009 leden! 

De Senioren daalde van 958 naar 920 leden. 

De Jeugd /Juniorplus daalde van 102 naar 89 jeugdleden. 

 

De 116 botenplaatsen zijn het hele jaar verhuurd geweest, waardoor de aanvrager voor een b o-

tenplaats vaak lang op de wachtlijst stond. 

 

Volgens de ledenadministratie zijn er helaas nog leden die de contributie en de daarbij beho-

rende vispas nog niet betaald hebben voor 2017. Dit betekend dat bij betaling na 1 januari er 

een verhoging volgt van € 5,-- en voor de botenhouders € 10,--. Voor leden die een machtiging 

hebben afgegeven en waarvan de incasso is mislukt, is de verhoging respectievelijk € 7, -- en € 

12,--, dit komt omdat de korting van € 2,-- vervalt. Deze verhoging is enige jaren geleden 

goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.  
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Het bestuur //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
De subsidie voor 2017 is ontvangen van de gemeente voor de jeugd van 5 t/m 17 jaar. 
 

Voor 2016 was de bestuur en commissie samenstelling: 
  Voorzitter: Ton van Aalst, 2

e
 voorzitter: Willem Swaters 

  Penningmeester: Jan Horst, ledenadministratie: Nico Visser 

  Secretaris: Gerhard Grob, 2
e
 secretaris Vincent Wiedijk tot april. (vacature) 

                  Algemeen: Gerben Boesveld 

  Comm. Botenplaats: Henk Derksen m.i.v. 1 januari 2017 Bennie Vierwind 

  Comm. Beheer: Willem Swaters. 

  Comm. Wedstrijden: Cobie van Dooren 

  Comm. Jeugd: Erwin de Roode en Vincent Wiedijk vanaf april Ron Menting 

  Comm. JeugdPlus: Jos Dulos en Maarten Holterman 

  

Het bestuur heeft 12x vergaderd incl. 2x met de commissies. 

 

Kantine //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Het kantinebeheer was in handen van Henk Supheert.  

 
Het bezoek blijft stabiel met de vaste bezoekers. Het bestuur blijft van mening dat de kantine 

vooral gebruikt moet worden door meer leden. Voor de wintermaanden is alleen de maandag 

geopend, voor de zomermaanden wordt bekeken of de dinsdag en woensdag weer wordt geo-

pend. 

Zoals bekend zal de beheerder het recht hebben de kantine te sluiten bij een gering aantal be-

zoekers. 

Henk heeft hulp gekregen van Mevr. Derksen betreffende de schoonmaak van de kantine.  

Ondertussen maken vier stichtingen/verenigingen gebruik van ons clubhuis tegen een kleine  

vergoeding. 

 

Activiteiten ///////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////// 
De activiteitencommissie wordt beheerd door Cobie van Doorn.  

 

Op dinsdag 29 december vond weer de traditionele klaverjasdag plaats. Co van Dooren h ad de 

totale organisatie voor deze dag weer voortreffelijk geregeld. Ook een traditie is het om de 

mee kaartende leden onder ons te complementeren met betalende deelnemers van de Daele 

(buurthuis Overstegen). 

 

Beheer viswater / visstand ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// // 
De beheercommissie bestaat op dit moment uit Willem Swaters en Piet Klein 
 

Sportpark-zuid 

In het verslagjaar waren er bijzondere ontwikkelen ten aanzien van sportpark zuid.  

Allereerst is de gemeente Doetinchem geen eigenaar meer van het water maar het waterschap. 

De gemeente Doetinchem blijft verantwoordelijk voor alles wat er op de oevers groeit en bloeit 

en het waterschap is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor alles wat met het water te maken 

heeft. Voor ons betekent dit dat we met twee partijen om de tafel zitten. Wel heeft het wate r-

schap toegezegd om in ieder geval het machinaal maaien van de waterplanten in zuid op zich te 

nemen. Verder zijn we met het waterschap, met ondersteuning van de federatie midden Nede r-

land, in gesprek over de toekomstige inrichting van het water. Denk hierbij aan uitbaggeren, 

inrichten van de waterpartij en (toekomstig) visstand beheer. 
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Op moment dat ik dit schrijf zitten we met beide partijen aan tafel en is alles nog volledig 

open. 

Bevisbaarheid overige vijvers in de gemeente Doetinchem 

In het verslagjaar heeft de commissie viswater en visstand in nauwe samenwerking met de F e-

deratie Midden Nederland alle vijvers binnen de gemeente Doetinchem in kaart gebracht. 

Hierbij is hoofdzakelijk gekeken of de vijver in potentie geschikt is als viswater. De omvang, 

ligging, diepte, visstand en begroeiing spelen hierbij een grote rol. Op onz e website heeft u 

hierover al kunnen lezen. 

Het doel hiervan is om de vijvers binnen de gemeente met enkele aanpassing beter geschikt te 

maken voor de hengelsport. In de meeste gevallen betekent dit dat er door de gemeente 

Doetinchem flink gesnoeid gaat worden in de oever begroeiing. Voor het Waterschap betekent 

dit dat er ook in het water moet worden gemaaid. (denk hierbij aan de vijvers op de Huet)  We 

hebben genoeg water, er zijn alleen te weinig visplekken. In 2017 gaan we hiermee verder.   

Samenwerking met zusterverenigingen 

In het verslagjaar is er een samenwerking met onze zustervereniging uit Pannerden tot stand 

gekomen. De leden van de hengelsportvereniging de Rietvoorn uit Doetinchem hebben per 1 -1-

2017 ook de beschikking over het viswater van de hengelsportvereniging De Rietvoorn uit 

Pannerden. De leden van Pannerden mogen uiteraard per die datum ook in ons water vissen.  

De commissie is momenteel ook in gesprek met de verenigingen uit Zelhem, Hengelo en Vor-

den i.v.m. het looprecht “Bonte Koeweg” Baak. Met name voor de vissers die ook een op de 

stromende IJssel tussen de kribben willen vissen, een geweldig stuk water. Uiteraard blijven 

we in 2017 om ons heen kijken of er meer mogelijkheden zijn. Willem Swaters. 
     

Botenplaats terrein / gebouwen /////////////////////////////////////////////////////////////////// 
De Botenplaatscommissie bestaat uit Henk Derksen, Gerrie Hubers en Bennie Vierwind.  

 
We staan weer aan een nieuw visseizoen en hopen weer op goede vangsten.  Toch wil ik nog 

even het jaar 2016 belichten. We hebben als onderhoudsploeg een fantastisch ploeg voor de 

ligplaats onderhoud gekregen. Waardoor we weer diverse werkzaamheden kunnen doen. Ook 

zullen we weer een beroep doen op onze vrijwilligers om de wat grotere klussen aan te pakken. 

Zoals u reeds waarschijnlijk al hebt gelezen wil ik als  ligplaats beheerder laten weten dat ik 

mijn functie per januari 2017 al heb overgedragen aan de Hr. Bennie Vierwind, die al geruime 

tijd heeft meegeholpen op de maandagmorgen en heeft gezien hoe alles zo’n beetje verloopt.  

 
Dit betekend niet dat ik met de werkzaamheden stop. Wel zal ik met de Jaarvergadering in 

april officieel mijn functie als bestuurslid neerleggen.  

Op maandagmorgen blijf ik beschik- en inzetbaar in de onderhoudsgroep. Daarnaast vervang 

ik Bennie Vierwind bij diens afwezigheid. Naast de botenligplaats commissie zijn ook Theo 

Piek en Anton Hogenkamp werkzaam op de maandagmorgen. 

 
Tevens wens ik jullie allemaal een gezond en fijn visrijk jaar toe.  

Henk Derksen namens de Botenhouders commissie. 
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WEDSTRIJDEN JUNIOREN EN SENIOREN////////////////////////////////////////////// 

Junior tot 14 jaar 
Commissie  Ron Menting  

 
Bingo en inschrijfavond 
Wij zijn dit jaar gestart met een bingo en inschrijfavond deze is gehouden op maandag   4  april 

in het clubgebouw van de Rietvoorn.  

De inschrijving is voor de vislessen en of wedstrijden dit doen we natuurlijk weer met een paar 

rondjes bingo, waar voor iedereen weer een prijsje te winnen was.  

Het is wel jammer dat de belangstelling ook dit jaar weer terug loopt. 

 

Vis lessen 

Op maandag 18 april  zijn we begonnen met de eerste visles dit is een serie van 4  lessen met 

aansluiten 4 weken op de maandag avond een vis wedstrijd.  

Tijdens de visles gaan wij de jeugd leren hoe ze een tuigje kunnen maken en ze de h engel op 

kunnen tuigen. 

De eerste twee lessen worden in het clubgebouw gegeven de vervolg lessen gaan we richting 

de waterkant. 

Gezien dat er op sportpark zuid de visvangst heel laag was zijn wij uitgeweken naar een vi jver 

op de Huet daar werd ondanks het regenachtige weer nog redelijk vis gevangen. 

 

80-jarige jubileum 

In 2016 was het 80-jarige jubileum van de H.S.V. De Rietvoorn, deze heugelijke dag hebben 

wij gebruikt voor de jeugd door een spel middag te organiseren en tevens de prijsuitreiking van 

de viswedstijd te houden. Deze dag is goed bezocht en de jeugd en zelf de ouders waren erg 

enthousiast en hebben allemaal goed mee gedaan. 

 

Karper vissen 

Ook zijn wij dit jaar weer met een groep kids richting “De Kool” in Heelweg gegaan om daar 

lekker te gaan vissen en na afloop een frietje te eten. Deze keer hebben wij in overleg met De 

Kool en de ouders geen forel maar op karper gevist.  

 

Financiën 

Wij hebben ook dit jaar weer aan de ouders van alle jeugd die meededen aan de vis lessen, 

wedstrijden en het karper vissen bij De Kool dit jaar een bijdrage € 10,00 gevraagd. Deze kin-

deren ontvingen daarvoor van ons ook nog een persoonlijk voordeelpasje met hun naam erop. 

Daarmee kregen ze korting op hun aankopen bij de CarpCompany onze sponsor.      

 

Bedankje 

Dit jaar zijn wij gestart met een deels nieuw team van vrijwilligers met Nick Boorsma, Daniël 

Bruil en Maarten Weber als aanvulling bij het uitvoerders team en Ron Menting als jeugdle i-

der. 

Hierbij wil ik niet alleen de nieuwe maar ook de trouwe vrijwilligers die al een tijdje mee lo-

pen bedanken voor hun super inzet in 2016 en ik hoop dat het in 2017 een goed vis jaar met 

een enthousiast team van vrijwilligers en jeugd gaat worden.  

Allen super bedankt, Ron Menting.  

 

JuniorPlus tot 18 jaar 
De commissie Junior Plus bestaat uit Jos Dulos en Maarten Holterman 

 
Het afgelopen jaar hebben we weer een junior plus programma gedraaid met een viertal activ i-

teiten. 
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In het voorjaar op zaterdag 21 mei zijn we wezen vissen op de karperput 'De Leeghte' in Li e-

velde. Deze dag is goed verlopen mede dankzij de goede hulp van Rene Bomers hij heeft er 

voor gezorgd dat bijna iedereen een visje heeft gevangen.  

 

Als tweede activiteit op 25 juni stond het karper/steur vissen gepland, die ook dit jaar weer is 

gevist bij De Kool in Varseveld.  

Het weer was ons die avond niet gunstig gezind het regende en het was koud. Later op de 

avond werd het wel weer droog en werd er ook meer vis gevangen.  

Iedereen heeft vis gevangen en sommige ook best veel. Tussendoor hebben we nog de BBQ 

aangezet en was er voor iedereen een broodje hamburger. Er is doorgevist tot een uur of één  

‘s-nachts. 

 

Op zaterdag 27 augustus zijn we wezen vissen op de Berkel in Borculo dit was een koppel 

wedstrijd waarbij een junior aan een senior was gekoppelt. Over deze dag kunnen we kort zijn, 

het was een gezellige dag maar wel kompleet vis loos. Volgende keer ergens anders.  

 

Als laatste stond het roofvissen vanuit de boot op het programma. Mario had voor deze dag 

zijn boot en zijn expertise beschikbaar gesteld en Gert had zijn boot uitgeleend aan ons, waar-

voor dank. Er zijn deze middag een aantal snoeken gevangen.   

Ook deze manier van vissen spreekt erg tot de verbeelding van de jongens en ze wilde dan ook 

om vijf uur ‘s-middags nog lang niet naar huis. 

 

Wij hebben afgelopen jaar genoten van de visdagen en gaan er dan ook volgend jaar mee door. 

Als laatste willen wij iedereen die ons geholpen heeft bedanken voor de inzet. 

Jos en Maarten 

 

Senioren ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
De wedstrijdcommisie senioren bestaat uit Cobie van Dooren, Gert de Bruin en Johan Siebe-

link. 

 

Uitslagen wedstrijden 2016 

Winnaars bootkoppel  M Böttcher  Ch Polman    10.469 gr 

Winnaars karperkoppel      J Siebelink sr  J. Siebelink jr         18.854 gr 

Winnaars kantkoppel         C v Dooren     J. Siebelink jr           8.873 gr 

 

Winnaars jubileum kant  Vak A G Boesveld   3.779 gr Vak B   T v Aalst  1.735 gr 

 

Winnaars jubileum  boot    Vak A H Horst - C v Dooren   2.151 gr 

                                          Vak B T v Aalst - P Klein       3.017 gr 

 

Winnaars 50 + wedstrijd    Vak A  H Schäfer   50 gr  Vak B  C v Dooren  120 gr 

 

Nieuwsbrief en website////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
De redacteur is Ton v. Aalst  

Opmaak Nieuwsbrief en Websitebeheerder: Gerhard Grob.  

 

Dit jaar is het Nieuwsblad 5x verschenen voor de leden (plm. 550) die via de mail interesse 

hadden. 

Er bestond de mogelijkheid voor leden, zonder computer, om een papieren versie op te halen in 

het clubgebouw, hierbij wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. 
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Onze website werd nog steeds goed ‘bezocht’ sinds de koppeling met Sportvisserij Nederland. 

Zoals vermeld bij beheer viswater zijn er 9 factsheets geplaatst die duidelijkhe id geven bij de 

vijvers in Doetinchem. In 2017 komen er nog enkele factsheets erbij. 

Daarbij zorgt ondergetekende voor ‘n spoedige plaatsing op de website van de wedstrijden en 

berichten. Er zijn twee adverteerders gevonden die willen adverteren op de website. Helaas 

voor 2017 is maar één adverteerder bereid om te adverteren. 

Gerhard blijft de Nieuwsbrief en website beheren na zijn afscheid als secretaris. 

 

 

 

Tot slot ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
We hopen dat de hengelsportvereniging De Rietvoorn deze positieve trend weer zal blijven 

voortzetten en de in 2017 voorgenomen activiteiten weer zullen slagen! 

 

Met ingang van april 2017 stop ik als bestuurslid / secretaris. 

 
 

Deze taak zal worden opgepakt door Willem Swaters.  

 
 

 

Het bestuur wens ik veel succes voor de toekomst met de Hengelsportvereniging de Rietvoorn.  

 
 

Doetinchem,  25 april 2017.   

Gerhard Grob (secretaris)  


