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Voorwoord: 

 
Als voorzitter en controleur van onze vereniging schrik ik vaak van wat 

ik aantref aan de waterkant nabij ons viswater aan de Hoge Neerstraat. 

Ondanks de vele controles is en blijft het er helaas een vuilnisbelt en dat 

komt echt niet alleen door de overvolle prullenbakken voor zover deze 

niet vernield zijn! Het schijnt voor velen (niet iedereen overigens) nog 

steeds moeilijk te zijn om alles wat men aan afval heeft mee naar huis te 

nemen of in de prullenbakken te gooien. 

 

Een ander probleem is dat er helaas veel te weinig door de bevoegde 

instanties (lees politie) wordt gecontroleerd met als gevolg dat men zich 

nergens iets van aantrekt. Momenteel wordt er bijvoorbeeld weer veel vis 

meegenomen door een groep zogenaamde sportvissers. Vijf tot tien stuks 

is echt geen uitzondering. 

 

Helaas komt daar ook nog het slechte onderhoud van de oevers bij. 

Overal ontstaan grote gaten langs de beschoeiing, wat grote risico’s met 

zich meebrengt.  Al met al is de plas aan de Hoge Neerstraat van grote 

sociale waarde voor zowel de visclub als voor de gehele gemeenschap, 

maar als we er niet snel samen iets aan gaan doen kon het wel eens snel 

afgelopen zijn met dit uniek stukje viswater in Etten-Leur. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

R.v.d.Stel 

 

Contributie 2005: 
Het bestuur heeft besloten om de contributie van onze vereniging voor 

het komende kalenderjaar 2005 te verhogen. Leden die onze vereniging 

hebben gemachtigd tot het automatisch afschrijven van de contributie 

kunnen op 1 december deze afschrijving verwachten. Aan de overige 

leden wordt dit najaar een brief toegezonden waarin wederom wordt 

verzocht tot het verstrekken van een machtiging voor het automatisch 

afschrijven van de contributie. Echter ook de betaling met acceptgiro 

blijft bestaan. Indien men kiest voor deze betalingswijze, dan zijn we 

genoodzaakt de bedragen met 1 EURO te verhogen, om enigszins 

tegemoet te komen in de extra te maken administratie kosten. 

 

De contributie inclusief federatiebijdrage voor 2005 bedraagt: 

                         Met machtiging   AcceptGiro    Verkoopadressen 
Senioren                    18,00                    19,00                     22,00 

AOW                        16,00                     17,00                    20,00 

Jeugd 12 t/m 14       12,50                     12,50                    13,50 

Aspirant t/m 11          6,50                       6,50                       7,50 

 

We hopen ook U in 2005 weer als lid van onze vereniging te kunnen 

begroeten. Denkt u er ook aan om de “Bijlage bij het Bewijs van 

Lidmaatschap 2003-2005” en de “Lijst van viswateren 2003-2005” te  

 

bewaren, aangezien deze maar eens in de drie jaar wordt verstrekt aan 

onze leden. Leden die toch hun lidmaatschap wensen op te zeggen, 

worden verzocht dit voor 15 november schriftelijk door te geven aan het 

secretariaat.  

 

Verandering m.b.t. Gratis Jeugdvergunning: 

Een aantal jaar geleden is in overleg  met de wijkverenigingen besloten 

om  een gratis Jeugdvergunning te introduceren. Het doel  was om meer 

jeugd richting  de waterkant te krijgen en ze kennis te laten maken met 

onze gezamenlijke hobby de hengelsportvisserij. Men was er toen vanuit 

gegaan dat er ongeveer 50 vergunningen per jaar zouden worden 

uitgeschreven. Ondertussen  is dit aantal uitgelopen tot ongeveer 500 

vergunningen op jaarbasis. In overleg met de wijkverenigingen is 

besloten om vanaf 2005 deze vergunningen niet meer gratis te 

verstrekken maar hier een vergoeding van 1 Euro voor te vragen. 

 

Internetpagina: 
Zoals reeds eerder aangegeven beschikt onze vereniging al weer enige 

tijd over een eigen internetpagina: WWW.DEKLEINEVOORN.NL.  

 

Helaas hebben we het afgelopen jaar wat technische en organisatorische 

problemen ondervonden met betrekking tot het onderhoudt van deze 

pagina, waardoor we momenteel kampen met een achterstand in de 

informatieverstrekking. Momenteel wordt er aan gewerkt om deze 

achterstand weg  te werken. 

 

Op onze internetpagina kan men belangrijke informatie en het laatste 

nieuws vinden over onze vereniging.  

 

Tevens zijn er een aantal  interactieve pagina’s aangemaakt waarin men 

vragen aan elkaar kan stellen, waar men bijzondere visvangsten kan 

aanmelden en waar men tweedehands visspullen kan aanbieden.  Mede 

door de introductie van deze interactieve pagina’s hopen we dat het 

verenigingsgevoel sterker zal worden binnen onze vereniging en dat we 

elkaar verder kunnen helpen in het uitoefenen van onze gezamenlijke 

hobby vissen.  

 

Bij deze willen we u wederom oproepen om uw reacties en suggesties 

kenbaar te maken in het gastenboek of bij het secretariaat, zodat we onze 

internetpagina beter kunnen laten aansluiten bij de behoeften en wensen 

van onze leden.  

 

Wedstrijd commissie: 
Jeugdwedstrijd karpervissen: 

Vanuit de jeugd was er een verzoek binnengekomen om een speciale 

jeugdwedstrijd karpervissen te organiseren bij  het viswater aan de Hoge 

Neerstraat. Ondanks de diversen publicaties in de Bode en op de diversen 

scholen was de opkomst met vier deelnemers zeer teleurstellend. Graag 

vernemen we vanuit onze jeugd waarom men niet is komen opdagen en 

wat we kunnen doen om een eventueel volgende jeugdwedstrijd wel tot 

een succes te volbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariaat: 

         Postbus 96, 4870 AB Etten-Leur 

        e-mail: dekleinevoorn@wanadoo.nl 

         Telefoon: 076-5033167 
 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op: 
TV Gazet Tekst TV pagina 605 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 



 

Etten-Leur, okt 2004 

 

Koning 2005: 

Tot voor enkele jaren geleden werd de winnaar van de Zomercompetitie 

automatisch Koning van het jaar. Enkele jaren geleden hebben we dit 

echter veranderd in een speciale wedstrijd, welke gedurende de zaterdag 

van de Leurse Kermis wordt gevist. Dit om alle leden van de vereniging 

die interesse hebben in het vaste stok vissen in de gelegenheid te stellen 

hier aan deel te nemen. Dit jaar mogen we de heer J.Roovers feliciteren 

met het behaalde Koningsschap en zijn naam zal worden toegevoegd aan 

de Koningsketting. 

 

Controle commissie: 
Blauwe Boekje: 

Door de controle commissie worden regelmatig overtredingen 

waargenomen die in strijd zijn met ons reglement. Hierbij aan eenieder het 

verzoek om de “Bijlage bij het Bewijs van Lidmaatschap 2003-2005” nog 

eens nauwkeurig door te lezen en het reglement strikter na te leven. 

 

Signaleren wandaden: 

De controle commissie is verscheidene malen door vissers aan de 

waterkant erop attent gemaakt dat bepaalde personen of groeperingen de 

wet overtreden op het vlak van stropen, dierenmishandelingen, 

geluidsoverlast of  het  illegaal dumpen van afval. De vraag of men op dat 

moment de politie heeft gebeld wordt vaak negatief beantwoord. Hierbij 

aan eenieder het verzoek om wetsovertredingen te melden bij de politie, 

zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld de betrokkenen op heterdaad 

te betrappen en te bekeuren. Tevens willen we eenieder verzoeken om 

gevolgschade, zoals bijvoorbeeld na brandstichting, vernielingen en het 

illegaal storten van grof vuil, via e-mail aan het secretariaat te melden, 

zodat we deze informatie op reguliere basis kunnen bundelen en 

voorleggen aan politie en gemeente. 

 

Korstvissen: 

In 2003 heeft het bestuur besloten om per 01-01-2004 het vissen met 

drijvend aas binnen de bebouwde kom te verbieden. Dit, omdat er 

regelmatig eenden aan de haak werden geslagen tijdens het korstvissen. 

Dat dit het nodige dierenleed met zich meebrengt mag duidelijk zijn. 

Aangezien het welzijn van alle dieren hoog in het vaandel staat van onze 

vereniging, heeft  het bestuur toen besloten om het vissen met drijvend aas 

te verbieden in de bebouwde kom. De controle commissie heeft 

aangegeven dat ondanks dit verbod men het afgelopen jaar verscheidene 

vissers heeft betrapt op dit punt. Hierbij nogmaals de oproep om dit niet 

meer te doen, omdat bij  overtreding van deze regel men passende sancties 

tegemoet kan zien vanuit onze vereniging.  

 

Jeugd commissie: 
Jeugdcursus: 

Afgelopen zomer hebben wederom een 22 tal jongeren de jeugdcursus 

gevolgd bij onze vereniging. Gedurende deze cursus worden de 

grondbeginselen van het vissen bijgebracht. Onderwerpen zoals het 

samenstellen van een vistuigje, het optuigen van een hengel etc. komen 

hierbij aan de orde. Deze cursus werd afgesloten met een avondje vissen 

aan de waterkant, waar de aspirant vissers het geleerde in de praktijk 

 konden tonen aan hun ouders. Gezien de positieve reacties is het de 

bedoeling om volgend jaar deze cursus te herhalen. 

 

Jeugdbegeleiding: 
Zoals eerder gemeld heeft het bestuur erin toegestemd om het 

kennisniveau met betrekking tot jeugdbegeleiding uit te breiden. Daarom 

hebben twee leden van deze commissie gedurende het afgelopen jaar een 

cursus Jeugdbegeleiding gevolgd bij de Nederlandse Vereniging Van 

Sportvissersfederaties (NVVS) en de Organisatie ter Verbetering van de 

 Binnenvisserij (OVB). Als afsluiting van deze cursus hebben de 

cursisten een praktijkexamen in de vorm van Vis-, Doe- en Speldag 

georganiseerd, waarbij onze visvereniging op 26-juni als gastvereniging 

is opgetreden. 

 

Spel en Doe dag: 

De Vis-, Doe- en Speldag is niet alleen een  prachtige manier om 

kinderen om te laten gaan met vissen, maar is ook een test van 

bekwaamheid voor cursisten. Centraal staat het opleiden en begeleiden 

van kinderen in het verantwoord vissen (hengeltechniek), 

wateronderzoek (kennis van de vis, waterdieren en waterplanten) en 

overdracht van kennis met spelvormen. Langs deze weg wil het bestuur 

nogmaals de 56 deelnemers/deelneemsters en alle vrijwilligers 

bedanken, want dankzij hen is deze dag  een  groot succes geworden. 

 

Algemene mededelingen: 
Ledenvergadering 2005: 

Op donderdag 27 januari 2005 om 20:00 uur zal de algemene 

ledenvergadering plaatsvinden in café-zaal Roeloffs. Gedurende de 

algemene ledenvergadering worden onderwerpen zoals financiën, 

visstandbeheer etc. onder de aandacht van de leden gebracht. Tevens 

wordt er gedurende deze avond gestemd over de samenstelling van  het 

bestuur en commissies. Deze avond wordt meestal bezocht door een 

vaste groep uit ons ledenbestand, echter graag nodigen we ook andere 

leden uit om deel te nemen aan deze avond. Gedurende deze avond 

wordt men immers in de gelegenheid gesteld om ideeën en/of 

problemen kenbaar te maken aan het bestuur.  

 

TOT ZIENS OP DE LEDENVERGADERING !! 

 

Het Visblad: 

Wanneer men lid is van onze vereniging kan men tegen een sterk 

gereduceerde abonnementsprijs het visblad van de NVVS ontvangen. 

Dit visblad omvat artikelen over vistechnieken, visstandbeheer etc. en 

bevat tevens een speciaal hoofdstuk voor de jeugd. Dit blad is zowel 

interessant voor zowel de beginnende als de meer ervaren visser.  Het 

abonnement kan men bestellen bij onze penningmeester John 

Mathijssen  tel: 5016396. 

 

Vrijwilligers: 

Momenteel zijn we binnen onze vereniging nog op het zoek naar 

vrijwilligers. We zoeken een versterking voor onze controle, wedstrijd 

en jeugd commissie. Maar ook de natuurliefhebber die op projectbasis 

eens een handje wil toesteken is van harte welkom. Iedere vrijwilliger 

is van harte welkom en uiteraard wordt het takenpakket op de behoefte 

en de mogelijkheden van de geïnteresseerden afgestemd. Tevens 

kunnen we u melden dat werkeloze vrijwilligers van boven de 57,5 jaar 

onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld kunnen worden van hun 

sollicitatieplicht. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het 

secretariaat. 

 

 

 

Agenda 2004 / 2005: 

• 13 november Aanvang Wintercompetitie 

• 27 januari Algemene Ledenvergadering 


