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Nachtvis coördinatie. 
 
Bas Prins die het nachtvissen vanaf het begin van de nachtvis pilot coördineerde, is opgevolgd door Ronald 
Danhuis. 
De secretaris heeft bij Bas een cadeaubon gebracht en bedankt voor zijn inzet. 
 

Karpercommissie. 
 
Op de bestuursvergadering van september 2016, waar ook de nieuwe nachtvis coördinator voor uitgenodigd 
was, is besloten om een karpercommissie in het leven te roepen. 
De volgend mensen hebben ondertussen zitting in de commissie: 
Ronald Danhuis, Kelvin ten Klooster, Stefan Mijnheer, Kevin Timmerman, Roy Willems. 
 
De commissie heeft zich de volgende doelen gesteld: 
Vanuit de karper commissie is er de mogelijkheid om wedstrijden/cursussen te organiseren voor de karper 
vissers van HSV de Voorn en eventueel daar buiten.  
Tevens is het aantrekkelijk om ons juist op de jeugd te richten, aangezien de Westerbouwlanden vijvers als 
jeugdwater kan worden bestempeld vanaf de uitzetting. 
Samenwerking met bijvoorbeeld de SMON maakt het mogelijk om meer budget en een groter bereik te 
creëren, en op deze manier nieuwe leden werven voor HSV De Voorn. 
Ook zijn er de volgende commissies ingesteld: Witvis, Roofvis, Jeugd en Vliegvissen. Voor deze vier 

commissies worden nog leden gezocht die de genoemde commissies willen vormen. 

 

Vis uitzetten. 

 

In het voorjaar is binnen het bestuur een discussie  een aanzet gegeven om vis uit te gaan zetten in de 
wateren binnen de bebouwde kom. 
We hebben veel jeugd viswedstrijden hier, en de vangsten betreft veelal kleine vis. 
William v.d Veen en Ronald Danhuis hebben zich hier intensief mee bezig gehouden, en  hebben een notitie 
geschreven om de vis uitzetting te realiseren 
In het najaar van 2016 hebben wij in de Westerbouwlanden vijvers 85 graskarpers, 75 schubkarpers en 75 
spiegelkarpers (bandbreedte 1-3 kg) uitgezet. 
In de Bosmanswegsloot 15 graskarpers (bandbreedte 1-3 kg). 
En in de Hulsterplassen 10 spiegelkarpers (plusminus 4 à 5 kg per stuk).  
 

Hulsterplassen nachtvis pilot.  
 
Op 18 oktober zijn we als visvereniging we bij de Gemeente geweest voor een evaluatie van het 
nachtvissen. 
Van de Politie en SMON waren er geen klachten/overlast ontvangen door de gemeente. 
Het Waterschap  D.O.D. was ook aanwezig, ze waren uitgenodigd door de Gemeente. Het Waterschap heeft 
het beheer van alle wateren en de kwaliteitzorg  ervan binnen de Gemeente. 
Als vereniging hebben we aangegeven en instemming gevraagd om nog 2 nachtvisplekken  te kunnen 
realiseren aan de Hulsterplas 1. 
Er is onderzoek gedaan door de karper commissie d.m.v een enquête onder  de bewoners van de Hulster 
plassen. 
Hieruit kwam naar voren dat de meerderheid van de bewoners er geen problemen mee heeft. 
Er is nog gediscussieerd over de uitruil van lichte recreatie(zwemmen) door de bewoners en de nachtvis 
plekken, maar hier heeft de Gemeente niet zoveel invloed meer op. 
Dit komt omdat het beheer van de waterkwaliteit nu volledig bij het Waterschap D.O.D. ligt en uiteindelijk de 
Provincie het sein op groen zet als het water veilig is voor de gezondheid. 
Het is afwachten wat hier uit komt. 



 
 

       Contributie. 
 
       We moeten een minimale contributie verhoging  van € 0,50 doorvoeren. 
 De afdracht naar Sportvisserij Nederland is met dit bedrag verhoogt. 

 

Jeugd visles en wedstrijden. 
 
Voor de jeugd vislessen 2017 in maart/april zal de jeugdcommissie zoveel mogelijk email adressen 
verzamelen zodat de jeugd directer kan worden benaderd. 
De wedstrijden zullen weer op woensdagen avonden worden gehouden. In de vakanties en tijdens andere 
activiteiten in Nieuwleusen zullen er geen wedstrijden  meer worden gehouden.  
De kinderen die in 2017 willen leren vissen kunnen zich opgeven via de website: www.hsvdevoorn.nl. 
 

Verenigingscontroleurs. 
 
Deze hebben afgelopen jaar vele malen vispassen en de uitrusting gecontroleerd. 
Over het algemeen kan geconstateerd worden dat de meeste mensen wel de vereiste papieren bezitten. 
Om het aan de waterkant gezellig te houden kunnen we nog wel wat mensen gebruiken. 
Graag zouden we dan ook zien dat er leden zijn die ook wel verenigingscontroleur willen worden. 
 

Vrijwilligerswerk. 
 
De Hulsterplassen zijn met een aantal vrijwilligers in 2016, 1 maal opgeschoond en gesnoeid. 
Omdat veel mensen van onze vereniging vissen in de Brouwers/Bijkersplas is deze door ons geadopteerd. 
Hier kunnen we ook als vrijwilliger aan de slag, dit hebben we in 2016, drie maal gedaan. 
 

Lidmaatschap. 
 
De vereniging streeft er naar dat alle leden via de automatische incasso hun lidmaatschap gaan  betalen. 
De vispas wordt dan gratis thuis bezorgd. Ook de werkzaamheden van het bestuur worden  dan een stuk 
minder tijdrovend. 
U kunt de bijgevoegde machtiging strook invullen en bij de Secretaris, Baron van Dedemstraat  6, in de bus 
doen. 
Ook is het mogelijk via  de website van www.hsvdevoorn.nl   lid te worden.  
Bij de vispas thuis bezorgen en af dan afrekenen,  wordt  € 5,=  kosten in rekening gebracht. 
 
 

Leden vergadering 2017. 
 
De Algemene Leden Vergadering 2017  vindt plaats in Restaurant  de Viersprong op woensdag 8 februari 
2017 om 20.00 uur. 
 
Enkele onderwerpen op de agenda zullen zijn een voorstel  voor het weer beschikbaar stellen van prijzen bij 
de senioren wedstrijden in 2017 en bestuursverkiezingen . En na afloop een bingo met mooie vleesprijzen. 
 
 
 
 
 

http://www.hsvdevoorn.nl/

