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De eerste nieuwsbrief van de Rietvoorn

Voor u ziet u de eerste
Nieuwsbrief van onze
vereniging. Het allereerste
exemplaar in ons 80-jarig
jubileumjaar. Een jaar dat
slecht eindigde in 2015
maar redelijk is begonnen
in 2016.

Het bestuur had vooral te
kampen met gezondheidsproblemen. Eerst werd
bekend dat Henk Derksen
moest worden geopereerd,
daarna Vincent Wiedijk en
net voor de Kerst kreeg ook
Nico Visser te horen dat hij
onder het mes moest. Ja,
daar zit je dan in het prille
begin van zo’n jaar.
Vispassen
De vispassen moesten de
deur uit. Dat lukt bij de
auto-incasso betalende
leden wel. De leden die
niet auto-incasso betalen
was even een extra zorg.
Daarnaast bleek lopende
het traject dat er vispassen door drukte zijn blijven
liggen bij de verzender.
En dan komen toch wel
veelzaken op je af. Gelukkig kregen we hier ook nog
extra hulp bij aangeboden
die echter op dat moment
niet nodig was.
Leden die de vispas niet
hadden ontvangen boden
zelfs hulp aan.
Dat is toch geweldig. Je
kunt gerust stellen dat we
wat dat betreft goed in de
hulp zitten.
Jeugdleider
De allerlaatste oproep in
het clubblad v.w.b. het
jeugdleiderschap is ook

gehonoreerd. Ron Menting
uit Wehl gaat die kar trekken. Daarnaast hebben zich
3 leden aangemeld om te
helpen. Dat zijn de heren
Boorsma, Bruil en Weber.
In de verdere Nieuwsbrief
komen we hier uitvoeriger
op terug.
Aktueel Nieuws
Een Nieuwsbrief, de naam
zegt het al, dient enkel
en alleen om Nieuws
te verspreiden. Dit gaat
via mail en er zullen wat
exemplaren geprint in het
clubgebouw liggen. Na
deze eerste start zullen we
ook gaan kijken op welke
manier we onze Duitse
leden gaan benaderen, als
er behoefte hiervoor is.
In deze Nieuwsbrief informeren we u over de
Jaarvergadering, de jeugdevenementen, info ten
behoeve van de botenhouders en verdere programma-onderdelen. Ook
nemen we op de wachtlijst
voor de ligplaatsen en ga
zo maar door.
Op dit moment lijkt er een
reële kans dat het bestuur
binnen niet alle tijd een
verjonging ondergaat. Dat
gebeurde al met de aanstelling van Gerben Boesveld, maar ook Maarten
Holterman heeft zich aangemeld om een bestuursfunctie te bekleden.
Voorlopig draait hij op
proef mee tot de Jaarvergadering in April.
Vacature
De eerstvolgende in het
bestuur die niet herkies-

baar is Vincent Wiedijk
m.i.v. april 2016.
Daarna verlaat secretaris
Gerhard Grob na 10 jaar
het bestuur met ingang
van 2017. Het zou mooi
zijn dat, hoewel hij zijn
taken met de website en
de Nieuwsbrief nog blijft

doen, er een opvolger
paraat staat. Dat moet
iemand gaan worden die
het secretariaat beheert en
de notulen verzorgt. Mocht
u interesse hebben in die
functie meld u zich dan.
Veel plezier bij het lezen
van de Nieuwsbrief!

De nieuwe jeugdcommissie
Met enige trots kunnen
wij u melden dat wij,
hengelsportvereniging
De Rietvoorn, weer
beschikken over een
nieuwe commissie met
een nieuwe jeugdleider.
Gelukkig hebben de
laatste oproepen op de
website en het clubblad
toch nog het gewenste
resultaat opgeleverd.
We hebben nu een vijftal
nieuwe vrijwilligers die
de vrijgekomen plaatsen
van Erwin en Vincent
opvullen. Het bestuur
heeft na uitvoerig overleg
met in eerste instantie
de nieuwe jeugdleider,
Ron Menting, zie foto,
het volle vertrouwen in
de nieuwe vrijwilligers. In
het tweede overleg dat
werd gevoerd afgelopen
maandag 18 januari
werd het vertrouwen
zeker bevestigd door
kennismaking met de
nieuwkomers Nick
Boorsma, Daniël Bruil en
Maarten Weber.
De nieuwe jeugdcommissie bestaat nu uit:
Ron Menting (Leider)
Willy Keuben
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Ton Geurts
Marco Oosterink
Henk ten Broeke
Nick Boorsma
Daniël Bruil
Maarten Weber
Rudie Watulingas
Rens van Aalst
Stagiare Graafschap College
Gerben Boesveld
Ondersteunende
activiteiten
Willem Swaters
Co van Dooren
Milou Dulos
Melanie Menting
Reserves
Rene Breuer,
Marco Menting
Zie de agenda voor de
jeugdleden tot 14 jaar op
pagina 2.

Hartreanimatie, iedereen kan het leren !!!!
Je kunt je tot 15 maart
2016 opgeven via het
e-mail adres
w.swaters@wrij.nl .

Als je weet hoe het moet…
dan kun je levens redden.
Misschien wel het leven
van je partner, vriend of
vis maat.
Naar aanleiding van enkele
gebeurtenissen vlak om
ons heen heeft het bestuur
besloten om de leden die
hiervoor belangstelling
hebben een cursus hart
reanimatie aan te bieden.

Deelname aan de eerste
cursusavond is in volgorde
van aanmelding.
proberen een tweede
cursus avonden te
organiseren.

Namens het bestuur
Willem Swaters

De cursus is voor iedereen
die lid is van onze
vereniging en er zijn geen
kosten aan verbonden.
De cursus wordt op
dinsdagavond 22 maart
aanstaande gegeven in
het clubhuis van onze
vereniging, aanvang 19.30
uur.
De cursus duurt plus
minus 2 tot 2 ½ uur en
wordt kosteloos gegeven
door Willy Fenneman van
de organisatie RISK uit
Zeddam.
Tijdens de cursus zorgt
RISK voor oefenpoppen en
er is een AED aanwezig.
Bij grote belangstelling
voor de cursus gaan we

Agenda voor de jongste jeugd tot 14 jaar 2016
Dag

Datum

Maand

Tijd

Wat

Waar

Maandag 4

April

18.30 tot 20.00

Inschrijf en Bingo-avond

Clubgebouw

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Zaterdag
Zaterdag

April
April
Mei
Mei
Mei
Mei
juni
juli
Sep.

18.30 tot 20.00
18.30 tot 20.00
18.30 tot 20.00
18.30 tot 20.00
18.30 tot 20.00
18.30 tot 20.00
18.30 tot 20.00
15.00 tot 18.00
13.00 tot 17.00

1e Visles
2e Visles
3e Visles
4e Visles uitreiking certificaten
1e Onderlinge vis wedstrijd
2e Onderlinge vis wedstrijd
3e Onderlinge vis wedstrijd
Prijsuitreiking vis wedstrijd
Forel vissen afsluiting visjaar

Clubgebouw
Clubgebouw
Vijver sportpark zuid
Vijver sportpark zuid
Vijver sportpark zuid
Vijver sportpark zuid
Vijver sportpark zuid
Clubgebouw
Visdorado "De Kool"
in Heelweg

18
25
2
9
23
30
6
2
3
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Jaarvergadering op
dinsdag
19 april 2016
Aanvang 20.00 uur
Agenda
1. Opening
(inschrijving presentatielijst voor de aanwezige
leden)
2. Notulen van 24-03-2015

Botenhouders attentie!
Op maandag 21 maart en
op zaterdag 02 April tussen 09.00 uur en 12.00
uur kunnen de boten weer
kosteloos te water worden
gelaten.
Zorg dat u ook extra hulp
bij u heeft.
Indien u niet in de gelegenheid bent om op een
van deze dagen aanwezig
te zijn kunt u in overleg
met de ligplaatsbeheerder
Henk Derksen eventueel
een andere afspraak maken.
Daar zijn dan wel kosten
aan verbonden namelijk 10
euro.
Verder willen wij als bestuur u er nogmaals wijzen
dat er nog diverse boten

liggen die niet volgens de
regels worden schoongehouden. Wilt u er s.v.p.
rekening mee houden dat
hier streng tegen opgetreden zal worden.
Diegenen die hieraan geen
gevolg geven kunnen binnenkort hier een schrijven
over verwachten.
Let wel de boten dienen
voor 1 mei 2016 van de
kant te zijn, dit in verband
met terreinonderhoud en
verdere werkzaamheden.
Verder wensen we jullie
een gezond en goed visjaar
toe, vanaf een hopelijk
keurig verzorgde botenligplaats.
Mvg
Botencommissie.

Deelname jubileumwedstrijden van
HSV De Rietvoorn Doetinchem
In het kader van ons 80jarig jubileum worden er
twee extra seniorenwedstrijden gevist voor de
boot- en de kantwedstrijd.
In de bestuursvergadering
van dinsdag 26 januari
2016 is hierover een extra
besluit genomen. Het bestuur heeft in samenspraak
met de wedstrijdcommissie
besloten om alleen deelnemers toe te staan die
minimaal 2 jaren aaneen-

gesloten lid zijn van onze
vereniging. Vandaar dat
nieuwe leden uitgesloten
zijn voor deze beide wedstrijden. Wel mag iedereen
zich opgeven voor alle andere wedstrijden. Op deze
manier hoopt het bestuur
tevens een bijdrage te leveren aan verzoeken van
deelnemers van de afgelopen jaren. In het kader van
het jubileum is deelname
aan de jubileumwedstrijden immers geheel gratis.

3. Ingekomen stukken en uitgaande post 2015
4. Mededelingen van het bestuur
5. Jaarverslag secretaris met o.a. bijdragen van
de commissieleden en bestuur
6. Financieel verslag penningmeester *
7. Begroting 2016
8. Verslag kascommissie
Huidige commissie: de heren Erwin de Roode
2. Ben Bergervoet 3.Johan Siebelink jr.
Aftredend: Erwin de Roode
9. Benoeming nieuw kascommissielid
10. Bestuursleden
Aftredend (na 3 jr.):
Vincent Wiedijk Niet verkiesbaar, Henk Derksen
Herkiesbaar, Nico Visser Herkiesbaar
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen
zich opgeven bij de secretaris tot 12 april
Voorlopige kandidaat: Maarten Holterman
11. Rondvraag
12. Sluiting
Na afloop is het mogelijk om na te praten
onder het genot van een hapje en een drankje.

*In overeenstemming volgens het besluit van
de Jaarvergadering van 24-03-2015 wordt er
een Financieel verslag aangeboden over het
boekjaar 01-01-2015 tot 01-10-2015. Omdat
in oktober de nieuwe vispassen worden
aangemaakt en in november wordt geïnd.
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Bezetting clubgebouw
door derden
Ons clubgebouw wordt
gebruikt door meerdere
clubs/verenigingen.
Naast de gebruikelijke
vergaderingen van de
AW4D (Achterhoekse
Wandelvierdaagse)
wordt de ruimte ook
gebruikt door de KNNV
afd. Doetinchem. Dit is de
Koninklijke Nederlandse
Natuur Vereniging.
Verder maakt de eerste
drie maanden van het
jaar mevrouw Van Wely
op woensdagmiddag
gebruik van de ruimte.
Mevrouw Van Wely geeft
Kunstgeschiedenis aan een
groep geïnteresseerden.
Op deze manier wordt ons
clubhuis goed gebruikt en
staat het niet de gehele

week leeg. Op de website
bij de rubriek ‘Clubhuis’
vindt u elk kwartaal
weer info over de tijden
wanneer er anderen in het
gebouw aanwezig zijn.
Januari
Woensdag 06 januari Cursus Kunsthistorie
Woensdag 13 januari Cursus Kunsthistorie
Maandag 18 januari Jeugdcommissie
Woensdag 20 januari Cursus Kunsthistorie
Donderdag 21 januari KNNV Doetinchem
Dinsdag 26 januari Bestuursvergadering
Woensdag 27 januari Cursus Kunsthistorie
Woensdag 27 januari AW4D Doetinchem
Februari
Woensdag 03 februari Cursus Kunsthistorie
Woensdag 10 februari Cursus Kunsthistorie
Dinsdag 23 februari Bestuursvergadering
Woensdag 24 februari Cursus Kunsthistorie
Woensdag 24februari AW4D Doetinchem
Maart
Woensdag 02 maart Cursus Kunsthistorie
Woensdag 09 maart Cursus Kunsthistorie
Woensdag 16 maart Cursus Kunsthistorie
Dinsdag 29 maart Bestuursvergadering
Woensdag 30 maart AW4D Doetinchem

Onderhoudsteam
Botenligplaats op sterkte
Henk Derksen heeft zijn
manschappen kompleet.
Voor al het onderhoud
aan het groen en de
steiger/ligplaats hebben
we nu 5 vrijwilligers die
hun hand uit de mouwen
willen steken. Als vaste
krachten zijn Henk
Derksen, Gerrie Hubers
en Anton Hogenkamp
iedere maandagmorgen
op het terrein. Daarnaast
helpen op afroep en indien

de mensen kunnen Theo
Piek en Gert Supheert. De
aansturing van de groep
wordt gedaan door Henk
Derksen als bestuurslid.
Bij afwezigheid van
Henk is een der
dagelijks bestuursleden
verantwoordelijk, voor
zaken die zich buiten
de normale gang van
zaken afspelen, het
aanspreekpunt.

COLOFON
BESTUUR (DB)
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
2e Secretaris: Vincent Wiedijk
Tel. 0314-333873
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
h.derksen38@upcmail.nl
Uitvoering:
Gerrie Hubers, Theo Piek, Anton
Hogenkamp 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 0314-343494
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.

CONTRIBUTIE

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

LIDMAATSCHAP
Zie ook VISPAS

Afmelden

Commissie juniorPlus
Jos Dulos Tel. 0314-345205
Maarten Holterman
mob. 06-23146295

Afmelden lidmaatschap voor
1 oktober, gezien de nieuwe
aanmaak v/d vispas!

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert
Tel. 0314-378959

Contributie voor het komend jaar
voor 31 december voldoen!

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

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

Contributie

Te late betaling

NIEUWSBRIEF - PAGINA 4

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!

