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Noteer in uw agenda

Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 25 april
Hierbij nodigen wij u uit
voor de jaarvergadering
die wordt gehouden in ons
clubgebouw aan de Stokhorstweg 4 in Doetinchem.
Bezoek de Jaarvergadering
en praat mee over de toekomst van Hengelsportvereniging De Rietvoorn!
Op dinsdag 25 april om
20.00 uur houden wij onze
Jaarvergadering. Als u mee
wilt praten en mee wilt
beslissen over de toekomst
van onze vereniging bent u
van harte welkom. Dit jaar
in het bijzonder omdat we
naast het normale verenigingsgebeuren ook gaan
beslissen over de toekomst
van de vijver op Het Sport-

park. Ook zullen we nader
ingaan op de activiteiten
van alle andere vijvers in
onze gemeente. Het jaarverslag 2016 kunt uw al in
maart lezen op de website!
Naast bovengenoemde
nemen we die avond afscheid van onze secretaris
Gerhard Grob en van onze
ligplaatsbeheerder Henk
Derksen. Gerhard, u allen
welbekend,
heeft het
secretariaat
gedurende 10
jaar beheerd
namens de
vereniging. Daarnaast
verzorgde hij de website,
het clubblad en laatstelijk
de Nieuwsbrief. Overigens

Botenligplaats

Er zijn nog steeds ligplaatshouders die denken dat ze
zonder meer opdrachten
kunnen verstrekken aan
de commissie botenligplaats. Dit tolereren wij
als bestuur natuurlijk helemaal niet. De commissie
werkt op vrijwillige basis
en helpt u indien mogelijk
op afspraak. De afspraken
moeten vanuit de leden
vragend zijn en niet opleggend. Opleggende vraagstukken kunnen te allen
tijde worden gedeponeerd
bij het bestuur. We vragen
hier extra aandacht voor
omdat er personen zijn die
denken zich alles te kunnen veroorloven en over
de vrije tijd van de vrijwilligers kunnen beschikken.
Een grote mond, een pittige discussie met allerlei
verwijten zijn onacceptabel

en worden als zodanig
gerapporteerd aan het bestuur. Het bestuur in deze
houdt de ontwikkeling van
betrokken botenhouder
bij en zal bij welke vorm
van overtreding tegen het
botenhouders reglement
overwegen directe uitsluiting van de ligplaats mogelijk te maken.
Het bestuur is van mening
dat de commissie goed
tot zeer goed functioneert
en dat ze er bijna altijd
voor de leden zijn. Waarvan acte, en een speciaal
woord van dank aan alle
(de meesten) goed gezinde
botenhouders.
Diegene waarop bovenstaande van toepassing zou
kunnen zijn bij deze gewaarschuwd voor de gevolgen van hun gedrag!

was Gerhard al eerder betrokken bij de vereniging
als opmaker van het clubblad met de overgang van
zwart/wit naar kleur.
En Henk heeft
zich met name
bekommert
om de botenligplaats en
terrein met de

daarbij behorende sleutels
en nummering in kaart te
brengen. De lijst voor de
botenhouders is inmiddels bijna up-to-date zodat
ook onze nieuwe man hier
goed mee uit de voeten
kan. U kunt tevens afscheid
van hun nemen onder het
genot van een hapje en
een drankje.

Vacature
Invulling dringend gewenst

Misschien is het u ontgaan
maar er moet nog een
aanvulling komen in het
bestuur. Inmiddels is er 1
vacature min of meer ingevuld maar om ons negental
weer kompleet te krijgen
moet er nog 1 aanvulling
komen.
Wat wordt er van dit bestuurslid verwacht: Hij of
zij stelt zich kandidaat als
bestuurslid. In overleg kunnen taken aan hem/haar
worden toebedeelt. Hij/zij
heeft kennis van de hengelsport, van de pc en van de
pakketten Word, Excel etc.
Hij/zij beschikt over voldoende vrije tijd.
Jongeren zo rond de 50
jaar genieten de voorkeur.
Uiteindelijk wordt u gekozen tijdens de Jaarvergadering. Dit kan op voordracht
van het bestuur. Zoals het
er nu uitziet kan uw opgave
de enige zijn!
Notulist(e)
Tevens zijn wij op zoek
naar een persoon die het
leuk zou vinden om de
notulen en de agenda bij
te houden. Dit houdt in: 12
keer per jaar notuleren en
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evenzoveel keer de agendapunten te verzorgen.
De notulen dienen via mail
binnen een week na de
vergadering verstuurd te
worden naar de bestuursleden. In overleg met het
dagelijks bestuur wordt de
agenda samengesteld en
3 dagen voorafgaande aan
de vergadering naar de
bestuursleden te worden
gestuurd.
Tijdsindicatie
Duur bestuursvergadering
plm. 2 tot max. 2,5 uur
Vervaardigen van de notulen en het versturen: plm.
1 tot 2 uur
Vervaardigen van de Agenda en het versturen plm.
0,5 uur.
Ook jongens /meisjes die
in het voortgezet onderwijs
zitten en plm. 16, 17 jaar
oud zijn kunnen zich opgeven voor deze functie.
Persoon in kwestie ontvangt een redelijke vergoeding van de vereniging.
Bij gebleken geschiktheid
bestaat de mogelijkheid
om deze functie voor een
langere periode te gaan
uitvoeren.

Attentie Boothouders
Voor de boten die nu in het
water liggen is extra attentie gewenst bij vriezend
weer. Bij hevige sneeuwval
die bevriest kan het zeil
scheuren met het gevolg
dat de boten vol water
kunnen lopen. Zoals eerder
vermeld leg de boten niet
te strak aan de ketting gezien de wissenlende waterstanden.
Verder willen wij als bestuur u erop 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.
Boten te water
Op maandag 20 maart en
op zaterdag 01 april tussen 09.00 uur en 14.00
uur kunnen de boten weer

kosteloos te water worden
gelaten. Zorg dat u ook
extra hulp bij u hebt.
Indien u niet in de gelegenheid bent om op een van
deze dagen aanwezig te
zijn kunt u in overleg met
de ligplaatsbeheerder
Bennie Vierwind eventueel
een andere afspraak maken Tel. 0316-223845 ev.
op maandag bellen bij het
clubhuis.
Daar zijn dan wel kosten
aan verbonden namelijk 10
euro.

Let wel de boten dienen
voor 1 mei 2017 weer in
het water liggen 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.

Agenda voor de
jongste jeugd
2017
Zie onze website bij de
rubriek Jeugd.

Voor deelname je gegevens opsturen per email
t.a.v. Ron Menting
rmenting@heijmans.nl

Extra trap bij de
hefinstallatie
Ten behoeve van de veiligheid van de vrijwilligers
en leden die helpen met
het in en uithalen van de
boot is er links van de hefinstallatie een extra trap
geplaatst.
Deze trap die zeker de eerste 20 jaar moet meekunnen moet het voor eenieder gemakkelijker maken.
Op dinsdag na de Kerst
is de door Harrie Nieling
gemaakte trap op de juiste
plaats gezet.
Samen met Ben Vierwind
hebben zij de klus geklaard.

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: 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.

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
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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!

