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Hulsterplassen.   
In 2015 heeft het college van de gemeente (wethouder Agrigola) een visverbod ingesteld voor het noordelijk gedeelte van 
Hulsterplas 1. 
Dit is gebeurd n.a.v. van herhaaldelijke klachten van aanwonenden. 
Als bestuur hebben we hier tegen bezwaar gemaakt, en een brief gestuurd  naar de gemeenteraad 
om het visverbod op te heffen. 
We zijn benaderd door de Stentor en RTV Oost waar we onze bezwaren kenbaar hebben gemaakt. 
Ook hebben we juridisch advies ingewonnen bij Sportvisserij Nederland. 
Hieruit bleek dat het visverbod door de gemeente ingesteld voor ons geen kansen bood om dit met succes van tafel te 
krijgen. 
Ze beroepen zich op het algemene belang van de openbare orde, en hier kun je veel onder laten vallen dus ook overlast 
van vissers. 
De overlast bestond volgens de buurt uit het vernielen van struiken ,Rommel achterlaten en lawaai. 
Laat dit een les geweest zijn  waar we nu de bittere vruchten van hebben geplukt. 
Uiteindelijk zijn we toch weer om de tafel gaan zitten met de gemeente. Waar dan uit de bus kwam dat er ter compensatie 
aan de beide plassen meer visplekken kunnen komen. 

 
Waterschap Groot Salland. 
Er is juni met het waterschap overleg geweest over het baggeren in de watergangen en vijvers van het Westerveen 
kwartier en IJsselland. Dit n.a.v. een grote vissterfte enkele jaren geleden waar de gemeente met een maaiboot de bodem 
van de watergangen omwoelde.  
In 2012 is er al eens een door H.S.V De Voorn aangevraagd  visserijkundig onderzoek gedaan door  
Sportvisserij Nederland. 
 Er zat veel ijzer in water en er was te weinig doorstroming in deze watergangen van de nieuwbouw.  
Het water is ook niet aantrekkelijk voor het oog om hier te vissen,aan de Bosmansweg is het water gewoon smerig bruin.  
Ook de onderlinge verbinding van de diverse vijvers en watergangen is niet optimaal of ontbreekt helemaal. 
 Dat heeft zich in de warme maanden van 2015 gemanifesteerd in de vorm van zieke kinderen  
die in aanraking kwamen met dit water. 
H.S.V De Voorn heeft zich laten voorlichten op de inloop avond van het Waterschap over 
 het baggeren in de nieuwbouw. 
We hebben nu samen met de buurtbewoners een brief geschreven over deze tekortkomingen  
en hoe ze verbeterd kunnen worden. 

 
Jeugd visles. 
Er zijn in het voorjaar van 2015 weer jeugd vislessen gegeven in het gebouw van de schietsportvereniging. 
Ook in 2016 zullen er weer 3 cursussen gegeven worden, door Sicco Schat, Ernstjan Gort en Joop Witvos. 
De kinderen die willen leren vissen kunnen zich opgeven bij bovenstaande heren. 
(kijk hiervoor op: www.hsvdevoorn.nl) 

 
Jeugd viswedstrijden. 
De 8 jeugd vis wedstrijden hadden dit jaar veel deelnemertjes. 
 Er werd door Molen Massier diverse prijsjes beschikbaar gesteld. 
Dit is een succes want de deelnemertjes zijn er druk op. En ook de vangsten waren goed te noemen. 
Ook was de opkomst van de vaders, moeders en opa’s en oma,’s goed te noemen, het is ook een sociaal gebeuren met 
frisdrank en koffie, het was ronduit gezellig in 2015. 
Ook deze zomer bezochten onze jeugdvissers de jeugdvis dag van de Federatie Oost Nederland, die werd gehouden in 
Aadorp bij Almelo onder begeleiding van Joop Witvos en vrijwilligers 
 

Senior wedstrijden. 
In 2015 werden de witvis wedstrijden slecht bezocht. Het bestuur wil daarom de opzet van deze wedstrijden 
aantrekkelijker maken. 
Er zullen 8 wedstrijden zijn waar per wedstrijd 3 vleesprijzen beschikbaar gesteld zullen worden.                



 
 
Deze wedstrijden zullen in mei, juni en juli plaatsvinden.  
De puntentelling die uiteindelijk voor het  Kampioenschap telt, zal met deze wedstrijden niet anders zijn dan vorige jaren. 
We   roepen onze leden dan ook op om deel te nemen   in 2016. 

 
Verenigings controleurs. 
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 d at e r leden zijn die ook wel verenigings controleur willen worden. 

 
Vrijwilligers werk. 
De Hulsterplassen zijn, met een aantal vrijwilligers ,  in 2015  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 2015, drie maal gedaan. 
 

Lidmaatschap. 
De vereniging streeft er naar om zoveel mogelijk leden via automatische incasso hun lidmaatschap te laten betalen. 

 N.B.Bij automatische incasso worden  er geen bezorgkosten van € 5,00  in rekening gebracht!! 
 
U kunt de bijgevoegde machtiging strook invullen en bij de penningmeester/secretaris 
(Beatrixlaan 14 of Baron van Dedemstraat 6) in de bus doen. 
Ook is het binnenkort mogelijk online op de website van  H.S.V. De Voorn lid te worden. 

 
 Algemene Leden Vergadering 2016. 
De leden vergadering vindt plaats in de Viersprong op woensdag 10 februari 2016 om 20.00 uur. 
 
Enkele onderwerpen op de agenda zullen zijn een voorstel  voor het beschikbaar stellen van prijzen bij de senioren 
wedstrijden in 2016 en bestuursverkiezingen .  
En na afloop  weer een bingo  met de bekende vleesprijzen. 
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