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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 mindervalide 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.
Afscheid
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 machinepark 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
dat hij daarvoor ook al

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
eens 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
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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.

De hoogste
tijd...

Gelukkig zijn er opvolgers
gevonden voor Henk Derksen en Gerhard Grob. Dat wil
niet zeggen dat we momenteel geen extra zorgen
meer kennen. Vooruitkijkend
constateren we dat Nico bij
de volgende Jaarvergadering
stopt als ledenadministrateur en 2e penningmeester.
En omdat we voor deze
functie graag een ingewerkt
persoon willen hebben lijkt
het ons duidelijk dat we
graag voor het eind van dit
jaar reeds een opvolger kunnen presenteren.
U als lid kunt een geweldige bijdrage leveren door
u nu vast op te geven als
kandidaat. Enerzijds ontziet
u het huidige drukke bestuur
van extra werk. Anderzijds
is dit een mooie functie als
u graag met de computer
werkt en daar ook wel
vrijwilligerswerk in wilt
doen. U helpt het bestuur
echt en Nico zal voorlopig
bereid blijven om advies etc.
te geven. Wij zien uw reactie
graag tegemoet.

Het bestuur

Jeugdvislessen 2017
Op maandag 8 mei werd
er gestart met de jaarlijkse
vislessen, De animo was
niet overweldigend deze
avond echter het enthousiasme van de deelnemers
was overtuigend.

Werkzaamheden bij de
kribben voltooid

De viskribben aan de Oude
IJssel bij Doetinchem zijn
afgelopen maanden onder
handen genomen. Veel
stekken waren dusdanig
beschadigd dat er nauwelijks nog gevist kon
worden.
Op donderdag 16 maart
begon de fa. Hoftijzer uit
Aalten met de werkzaamheden op De Stokhorst.
De kribben die weggaan
vanwege TeNet zijn verwijderd. Deze kribben werden
gebruikt om andere slechte
kribben te repareren.

Vanaf het eerste weekend
in april kan men weer
ongestoord genieten vanaf
de kribben. Daarnaast is
de voorkant van de krib
teruggetrokken van de
waterlijn. Ter voorkoming
van vernielzucht is de
zitplaats voorzien van een
betonplaat. Een vijftal
kribben hebben daarbij
een toegangspad zodat
hier mensen kunnen vissen
die wat minder goed ter
been zijn, op bovenstaande
foto is een voorbeeld
hiervan te zien.

Er hadden zich voor
de lessen 13 jeugdigen
aangemeld. Uiteindelijk
hebben 10 jeugdigen deelgenomen aan de lessen die
weer voortreffelijk waren
verzorgd door de jeugd-

Klachten over enkele boothouders
De opmerking mede in de
Jaarvergadering gemaakt
betreffende het gedrag
van enkele ligplaatshouders is als volgt opgepakt.
Betreffende ligplaatshouders hebben onderstaande brief ontvangen en
moeten er rekening mee
houden dat het in de brief
gestelde terdege wordt
uitgevoerd indien men zich
er niet aan houdt:
Doetinchem, april 2017
Naw gegevens
Geachte heer/mevrouw
xxxxxxxxxx,
We willen u via deze brief
in kennis stellen van enkele
gedragspunten die we voor
onze botenhouders kennen
nl.:
1. Het is de botenhouder(ster) niet toegestaan om derden mee te
nemen op onze ligplaats.
(Enige uitzondering zijn

bloedverwanten in de
eerste lijn, bij voorbeeld
een van de kinderen of een
der ouders).
Zij mogen echter niet in de
motorenruimten komen.
2. De ligplaats en het terrein mogen te allen tijde
niet beschouwd worden als
feestterrein. Overmatig en
openbaar drankgebruik is
verboden. De goede naam
die wij hebben met de
(over)buren moet in stand
worden gehouden.
3. Het terrein is geen openbaar toilet daarvoor is er
een toilet voor de sleutelhouders.
4. U dient bij het verlaten
van het terrein te controleren of u alles correct heeft

afgesloten. De deur van de
motorenruimten, de toiletdeur en de poort.
5. U mag uitsluitend het
terrein betreden via de
daarvoor bestemde poort
van Hengelsportvereniging De Rietvoorn uit
Doetinchem.
Omdat we klachten hebben ontvangen over uw
gedrag of over het gedrag
van derden willen we u
waarschuwen voor de
eventuele gevolgen.
Bij hernieuwde constateringen zullen we u moeten
royeren als lid en als
botenhouder!
Hopelijk komt het niet
zover en gaat u uw
gedrag aanpassen en
het reglement en de
gedragspunten volgen.

NIEUWSBRIEF - PAGINA 2

Mvg
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commissie. De groepen
werden verdeeld in lessen
met de vaste stok (voor de
beginners) en lessen in het
feedervissen voor de wat
meer gevorderden. En ieder jaar maar weer komen
de vrijwilligers w.o. Ton
Geurts, Marco Oosterink,
Williy Keuben, Rens van
Aalst en Willem Swaters
assistentie verlenen aan
Ron Menting en Maarten
Weber. Ook good old Rudie
Watulingas kwam kijken

hoe de jeugd het er vanaf
bracht, Rudie, ondanks zij
82 jaren nog altijd bereid
om zich in te zetten voor
onze jeugd. Geweldig toch!
Voor de lessen met de
feeder werd het echt
interessant toen er op het
steiger het geleerde in de
praktijk werd gebracht.
En, ja hoor de jeugd leert
snel. Ook dit keer waren
er die de korf iedere
keer weer op de precies
dezelfde plaats wisten te
werpen. Een kunst op zich
en natuurlijk ook de juiste
manier om straks de kans
op een vis te vergroten.
De ouders werden getracteerd op een kop koffie of
thee terwijl de deelnemers
een blikje kregen. En de
avond die om 20.00 uur
afsloot had voor sommigen
best wat langer mogen
duren. Dat alleen al
was het bewijs dat men
daadwerkelijke interesse
in de lessen had. Een
geslaagde avond dus met
dank aan alle vrijwilligers.
Het bestuur

Programma Open Dag
11 juni 2017
De Open Dag van de sportverenigingen op Sportpark
Zuid start om 12.00 uur
bij Hockeyclub DHC op het
park.

Geweldige vrijwilligers
Op zaterdag 25 maart
is gestart met extra
preventieve maatregelen
om te voorkomen dat er
ongenode gasten op ons
terrein komen. In eerste
instantie zijn er meidoorns
geplaatst aan de noordzijde van de ligplaats.

Hopelijk schieten deze snel
naar een hoogte van plm.
1,5 tot 2 meter. Voordat de
meidoorns geplaatst konden worden
moesten
er eerst
wat bomen
(opslag)
wijken
evenals
overhangende grote takken.
Het lukte onze groep om
deze klus snel te klaren.
Ben Vierwind had deze
morgen de leiding over een
fantastisch samenwerkende groep. Na plaatsing
werd er aan de binnenkant van het hekwerk de
voorbereidingen getroffen
voor de aanleg van extra
verlichting.
Tevens werd het steiger
schoongemaakt. Het is
werkelijk een genot om
iedere keer maar weer te
moeten constateren dat
we kunnen beschikken

over een hele grote groep
mensen die bereid zijn zich
in te zetten voor de vereniging. Menigeen zal jaloers
zijn op de harde werkers in
onze club.
Het bestuur beseft terderge hoe waardevol deze
groep mensen is.
En hoewel ook zij
vrijwilliger zijn, mag er best
wel een woord van dank
zijn voor de groep naast
het bestuur. Dat weekend
en de voorbereidingen
werden gedaan door o.a.
Henk ten Broeke, Maarten
Holterman, Marco
Oosterink, Willem Swaters,
Theo Piek, Ben Vierwind,
Anton Hogenkamp, Theo
Linnenbank, Herman te
lindert met kleinzoon,
Gerben Boesveld, Henk
Supheert, Henk Derksen,
Ton van Aalst en Aart
Reugebrink. Aart zal in
overleg met Ben Vierwind
en in samenwerking
met Henk ten Broeke
de verlichting regelen.
De benodigde 70 meter
grondkabel is reeds
aanwezig. Hopelijk hebben
de werkzaamheden de
gewenste preventieve
uitwerking. Daarnaast zal
er nog een extra camera
geplaatst worden. Ook de
kanteldeur zal een extra
beveiliging krijgen. Hoewel
het niet de bedoeling is
van de ligplaats een bunker
te maken begint het er al
wel een beetje op te lijken.
Jammer dat dat allemaal
nodig is in deze tijd.
Namens de vereniging wil
ik iedereen bedanken voor
de inzet.
Ton van Aalst

In en rondom het terrein
van De Rietvoorn worden
van 12.00 tot 16.00 uur de
volgende evenementen
georganiseerd:

- Demo Hefinstallatie
- Voer demo
- Spelletje voor de jeugd
- Tweede hands beurs
- Karperstand (Rene van
Aalst)
- Terrein bezichtiging
- Koffie en thee wordt
gratis geschonken, er zijn
mogelijkheden voor een
warme snack.
- Voor de jeugd een kleine
verrassing

Werkwijze tweede handsbeurs:
U kunt uw spullen inleveren op maandag 5 juni
van 13.00 uur tot 16.00 uur
en op woensdag 7 juni van
18.30 uur tot 20.30 uur.
Wij checken in en noteren
uw gegevens alsmede
de prijs van het produkt.
Wij doen de verkoop van
de produkten in principe
gratis maar u bent natuurlijk vrij om bij verkoop
een kleine donatie aan de
vereniging te doen.
Er zal de nodige aandacht
aan u w spullen worden
besteed maar de ingebrachte spullen liggen voor
eigen risico in het clubgebouw.
Niet verkochte goederen
kunnen op maandag 12
juni van 13.00 uur tot
16.00 uur en van 18.30 uur
tot 20.00 uur worden afgehaald bij het clubgebouw.
Daarnaast is het mogelijk
om uw spullen op afspraak
op te halen.
Parkeren
Terrein bij TC Zuid / Hockeyclub.

Vijver
Bij de vijver zijn de volgende demonstraties:
- Witvissen
- Karpervissen
- Mogelijkheden zelf een
hengels uit te werpen
Het programma kan
enigszins afwijken.
Deze dag wordt
mogelijk gemaakt door
Carp Compagnie,
Hengelsporthuis.com,
M&J Design en de
Hengelsportreus.
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Op het terrein van onze
vereniging
bij voorkeur niet parkeren
m.u.v. fietsers.
Naschrift redactie
Iedereen heeft wel spullen in huis die niet meer
worden gebruikt en die
een ander gelukkig zouden
kunnen maken. Alles wat
direct maar ook indirect
met het vissen te maken
heeft is natuurlijk welkom
op zo’n tweede hands
beurs. Zo’n beurs zou ook
voor de toekomst gezien
ook een mooie gelegenheid zijn voor de jeugd om
tegen een aantrekkelijke
prijs een produkt te kunnen kopen.
Op deze manier dragen

Hoog bezoek uit Canada

we dus met zijn allen ook
nog een steentje bij aan de
jeugdige hengelaars.
Dit laatste hebben we
beslist nodig nu de animo
voor het vissen door de
jeugd wat tanende is.
Dus breng u gebruikte
produkten naar deze beurs
zodat we dit misschien wel
ieder jaar kunnen organiseren.

Informatie
Voor meer info kunt u kontakt opnemen met:
W. Swaters, 0314 334305
of mail w.swaters@wrij.nl
en
C. van Dooren,
0314 341649 of mail
j.dooren98@upcmail.nl
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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: Willem Swaters
Gaffeldreef 21,
7006 KP Doetinchem
mob. 06-53859621
e-mail: w.swaters@wrij.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: Bennie Vierwind
Tel. 0316-223845
e-mail: b.vierwind@hotmail.com
Uitvoering:
Henk Derksen Tel. 0314-334427
Gerrie Hubers, Anton Hogenkamp,
Theo Piek en Gert Supheert

Op onze botenligplaats
is wel een mooi tafereel
te aanschouwen. Er
zitten namelijk een paar
Canadese grote ganzen
met vier jongen. Alhoewel
niet iedereen wegloopt
met het aantal ganzen in
Nederland is dit toch wel
bijzonder. De grote witte
zwaan die altijd al bij de

ligplaats vertoefd is er niet
blij mee. Hij of zij probeert
iedere keer de ganzen weg
te jagen. De zwaan kent
deze bezoekers niet en
beschouwd ze dan ook als
indringers.
Wij vonden het echter een
mooi plaatje daarom laten
we u er mede van
genieten.

Het bestuur

COLOFON
CONTRIBUTIE

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
jeugdrietvoorn@gmail.com
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

LIDMAATSCHAP
Zie ook bij VISPAS

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
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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!

