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HENGELSPORTVERENIGING DE RIETVOORN

Er zijn grote veranderin-
gen in voorbereiding t.a.v. 
het beleid voor de vijvers 
in de Watergangen van 
Sportpark Zuid en veran-
deringen aangaande pre-
ventieve maatregelen aan 
en op de botenligplaats 
verzoeken wij u dringend 
doch vriendelijk gebruik te 
maken van uw inspraak/ 
c.q. meedenken in deze op 
de a.s. jaarvergadering

Een lange zin maar hopelijk 
voor u duidelijk. De vijvers 
op Zuid voldoen al enige 
jaren niet meer aan de 
wensen van het bestuur. 
Gesprekken met Het Wa-
terschap en Federatie Mid-
den Nederland geven aan 
dat er nieuwe mogelijkhe-
den zijn. Dus kansen voor 
de hengelsport. Omdat de 
uitgaven hiervoor aanzien-
lijk zijn en de mogelijkheid 
bestaat dat we reeds dit 
jaar de bestedingen zullen 
kunnen uitvoeren vragen 
we hierin uw goedkeuring.
Wat de preventieve maat-
regelen betreffen is hier 
de noodzaak om verdere 
maatregelen op het terrein 
te nemen. 

De maatregelen houden 
o.m. in:
1. Het plaatsen van mei-
doorn op het noordelijk 
deel van de ligplaats. (de 
plek waar regelmatig de 
sluiting van het hekwerk 
wordt vernield)
2. Het plaatsen van nog 
twee extra lantaarns.
3. Het plaatsen van een 
extra camera bij de inrit.
4. De overgang van het 

sleutelsysteem naar een 
pasjes of druppelsysteem.
5. Bekijken of de huidige 
poort nog voldoende func-
tioneert.
Naast alle normale punten 
op de Jaarvergadering zijn 
dit toch echt wel punten 
waarvan het bestuur hoopt 
op een grote inbreng van 

Beleidsplannen 2017 en 2018
de leden.
Dus kom allen op dinsdag 
25 april a.s. om 20.00 uur 
in ons clubgebouw.
Het financieel overzicht 
en de begroting ligt vanaf 
19.45 voor u klaar. Tevens 
kunt u het jaarverslag van 
de secretaris plm. eind 
maart lezen op de website!

Jaargang 2 - nr. 2 - 2017

1. Opening (inschrijving 
presentatielijst door de 
aanwezige leden)
2. Notulen van 19-04-2016
3. Ingekomen stukken en 
uitgaande post 2016
4. Mededelingen van het 
bestuur
o.a. besluitvorming over 
Sportpark Zuid 2018
Nieuw sleutelplan 2018
Preventieve maatregelen 
ligplaats
Vijvers Doetinchem
Extra camera
5. Jaarverslag secretaris 
met o.a. bijdragen van de 
commissieleden en bestuur
6. Financieel verslag pen-
ningmeester 
1-10-2015/31-10-2016
7. Begroting 2017
8. Verslag kascommissie 
Huidige commissie: de 
heren 1. Ben Bergervoet 2. 
Johan Siebelink jr. Reserve: 
Henk ten Broeke
Aftredend: Ben Bergervoet
9. Benoeming nieuw kas-
commissielid
10. Bestuursleden
Aftredend:Niet verkies-

baar: Gerhard Grob, Henk 
Derksen. Herkiesbaar: 
Willem Swaters.
Kandidaten voor een be-
stuursfunctie kunnen zich 
opgeven bij de secretaris 
tot 12 april 
Voorlopige kandidaat: Ron 
Menting
11. Rondvraag
12. Sluiting
Na afloop is het mogelijk 
om na te praten onder het 
genot van een hapje en een 
drankje.

Agendapunten Jaarvergadering

Jaarvergadering op dinsdag 
25 april 2017 

Voor Senioren leden - Aanvang 20.00 uur

Er zijn plannen om in 
het Pinksterweekend op 
zaterdag en/of maandag 
een promotie te houden 
op het Sportpark door alle 
verenigingen. Zeg maar 
een soort open dag zodat 
eenieder kan laten zien 
welk aanbod aan sport er 
is. De bedoeling is dat het 
evenement ongeveer 4 uur 
in beslag neemt. Er liggen 
wat voorstellen en een 
daar van is van 12.00 uur 

tot 16.00 uur.
Onze vereniging werkt 
hier graag aan mee mede 
om ook goede contacten 
te houden met andere 
gebruikers van het Sport-
park. In ons clubgebouw 
kunnen we een open dag 
realiseren en in de vijvers 
zouden we demo’s kun-
nen houden. Voor de hele 
dag zoeken we natuurlijk 
vrijwilligers die ons willen 
helpen. We denken aan 

Promotie Sportpark Zuid

Een bestuurslid die goed in 
teamverband kan werken. 
Hij/zij kan overweg met de 
pc en de pakketten Excel 
en Word en beschikt over 
internet. Heeft een goede 
inzet en doorzettingsvermo-
gen en beschikt over een 
aantal te besteden uren in 
de week. De leeftijd heeft 
geen voorkeur echter 50-
tigers genieten de voorkeur.
U komt in een enthousiast 
team die maandelijks bij 
elkaar komen.
Heeft u interesse neem dan 
kontakt op met onze secre-
taris Gerhard Grob.
Tel. 0314 342807
Of mail: 
grob.gerhard@kpnplanet.nl 
Ook willen we graag ie-
mand meisje/jongen, man/
vrouw die de vergaderingen 
notuleert en de agenda 
verzorgt. Op termijn kunnen 
deze werkzaamheden wor-
den uitgebreid met andere 
voorkomende klussen. Voor 
deze functie zijn we bereid 
om een financiële bijdrage 
te vergoeden. Neem ook 
voor deze functie kontakt 
op met de secretaris. Na de 
Jaarvergadering wordt de 
huidige secretaris vervan-
gen door Wim Swaters. 
Daarover in een volgende 
Nieuwsbrief meer. 

Met spoed 
gezocht
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Voorzitter: Ton van Aalst
Sikkeldreef 205, 

7006 KW Doetinchem
Tel. 0314-330227 

e-mail: ton.van.aalst@upcmail.nl
2e Voorzitter: Willem Swaters

Tel. 0314-334305

Secretaris: Gerhard Grob
Rietdekkersveld 46, 

7031 DL Wehl
Tel. 0314-342807

e-mail: grob.gerhard@kpnplanet.nl
Vanaf april 2017 Willem Swaters

2e Secretaris: Vacature

Penningmeester: Jan Horst
Tel. 0314-333777

e-mail: j.horst2@kpnmail.nl
2e Penningmeester:  Nico Visser

VISPAS
Ledenadministratie: Nico Visser 

Tel. 0314-341214
hsvderietvoorn@kpnmail.nl

COMMISSIES
Activiteitencommissie:

Cobie van Dooren 
Tel. 0314-341649

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Henk Derksen

Tel. 0314-334427 of
Bennie Vierwind Tel. 0316-223845

Uitvoering:
Gerrie Hubers tel. 0314-335057, 

Anton Hogenkamp, Theo Piek
en Gert Supheert 

Beheercommissie visstand/water: 
Commisaris: Willem Swaters 

Tel. 0314-334305 
Piet Klein Tel. 0314-333217 

of mob. 06-18984797

Wedstrijdcommissie senioren:
Commissaris: Cobie van Dooren 

Tel. 0314-341649 
e-mail: j.dooren98@upcmail.nl 

Uitvoering:
Gert de Bruin 06-22802804, 

Johan Siebelink 06-29417914

Commissie junioren:
Leider: Ron Menting 
mob. 06-55113936 

rmenting@heijmans.nl
Uitvoering:

Ton Geurts, Gerben Boesveld, 
Marco Oosterink, Henk ten Broeke, 

Co van Dooren, Willem Swaters, 
Milou Dulos, Melanie Menting 

Maarten Weber, Daniël Bruil en 
Nick Boorsma. 

Commissie juniorPlus
Jos Dulos Tel. 0314-345205

Maarten Holterman 
mob. 06-23146295

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert 

Tel. 0314-378959

Redactie/opmaak:
Ton van Aalst - Gerhard Grob 
Website: www.rietvoorn.nl

Beheerder: Gerhard Grob

Openingstijden clubgebouw:
Op maandag, ‘s-middags van 

12.00 - 16.00 uur.
Tel. 0314-344651

De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem

Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem

Tel. clubgebouw: 0314-344651
e-mail: hsvderietvoorn@kpnmail.nl

Bank : NL 76 ABNA 0936043954
BIC: ABNANL2A

Ingeschr. bij de K.v.K. nr. 40120146 
Koninklijk goedgekeurd 

13-08-1955 nr. 76

                      Aut.Incasso-Contant
T/m 13 jaar:
Juniorlidmaatsch.  € 05,00-€ 06,00
Incl. Jeugdvispas    € 12,00-€ 13,00

14 t/m 17 jaar:
Junior-pluslid incl. Senioren 
Vispas              € 22,50-€ 24,50

Seniorenlidmaatschap 
incl. Senioren Vispas    
               €32,00-€ 34,00

Abonnement incl. korting
op ‘Het Visblad’         € 07,30 

Ligplaats boot (alleen voor leden) 
                                   € 50,00
 
Eénmalige inschrijfgelden + 

Administratiekosten
Inschrijfgeld nieuw 
Juniorlidmaatschap         € 02,00

Inschrijfgeld nieuw JuniorPlus-/
Seniorlidmaatsschap           € 05,00

Inschrijfgeld plaatsing op wachtlijst 
boot alleen voor leden!      € 10,00

Inschrijfkosten + administratie bij 
aanvang botenplaats         € 12,00

Borg sleutelgeld botenhouders  
          € 12,00 
Retour bij inlevering sleutel!

CONTRIBUTIE

Afmelden
Afmelden lidmaatschap voor 
1 oktober, gezien de nieuwe 

aanmaak v/d vispas!

Contributie
Contributie voor het komend jaar 

voor 31 december voldoen!

Te late betaling
Bij te laat betalen, is m.i.v. 

1 Januari de  contributie verhoogd:
   Voor junioren en senioren 

resp. € 2,00 en € 5,00
     Voor botenhouders € 10,00

LIDMAATSCHAP
Zie ook VISPAS

BESTUUR (DB)
COLOFON

plm. 4 mensen in en ron-
dom het clubgebouw en 
4 a 5 hengelaars voor de 
demo op zuid.
Voorlopige indicatie:
1. Hengelaar met kunstaas 
(roofvis)
2. Hengelaar op karper met 
werphengel
3. Hengelaar op karper met 
de vaste stok
4. Hengelaar met feeder 
(witvis)
5. Hengelaar met vaste 
stok (witvis)
Gedurende de nu aanko-
mende periode kunnen 
we kijken naar verdere 
mogelijkheden. Heeft u 
belangstelling om mee te 
werken als vrijwilliger geef 
u dan z.s.m. op bij Ton van 
Aalst Tel.: 0314 330227
Mail: 
ton.van.aalst@upcmail.nl
Wij, het bestuur, hopen dat 
we voldoende vrijwilligers 
mogen verwelkomen. Na 
afloop zal er gezamen-
lijk met de andere vereni 

gingen een natje en waar-
schijnlijk ook wel een hapje 
zijn.
Laat dit een succes worden 
voor ons allen!

Attentie 
Boothouders

Op zaterdag 22 april 
organiseert Watersport-
vereniging De Ank een 
roeiwedstrijd op het 
gedeelte van de Oude IJs-
sel tussen sluis Doesburg 
en de Oude IJsselbrug te 
Doetinchem. Voor meer 
info zie onze website bij de 
rubriek Wedstrijden/
andere verenigingen!

De eerste voorbereidingen 
voor het herstel van de krib-
ben zijn begonnen. Hiervoor 
worden in eerste instantie 
de laatste vier kribben zo-
als op de foto’s te zien zijn 
ingezet. Deze kribben en de 
stenen op de oever wor-
den gebruikt om herstel-
werkzaamheden die helaas 
nodig waren voor de andere 
kribben in te zetten. U weet 
allen uit vorige informatie 
dat onder de hoogspanning-
sleidingen niet gevist mag 
worden vanaf de oever en 
dus die kribben geen dienst 
meer doen. Dit heeft vooral 
te maken met de hengel-
lengte en daaraan gekoppeld 

de veiligheid. Vier kribben 
inleveren en 1 krib daarvoor 
terug is weliswaar een ader-
lating maar de hoop blijft ge-
vestigd op een 40-tal goede 
kribben en de toegang tot 
enkele kribben wordt voor 
de minder mobiele henge-
laar ook wat eenvoudiger.  
Uw vereniging heeft voor 
het geheel  meegedaan 
en een financiële bijdrage 
geleverd. In die zin mag 
het een voorbeeld zijn voor 

andere verenigingen om ook 
eens wat extra te doen voor 
de hengelaars in Nederland. 
De kribben in Doetinchem 
worden door veel henge-
laars bezocht en er worden 
veel wedstrijden gevist. Het 
belang van de gehele hengel-
sport is vele malen groter dan 
het eigen clubbelang. Horizon 
verrijkend noemen we dat!
Op de foto’s ziet u een kleine 
indruk van de voortgang. 
De verwachting is dat e.e.a. 
gereed is rond begin april.

Voorbereiding 
kribben Stokhorst 

in volle gang


