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Voorwoord:
Beste visvrienden,

Hoewel we dit jaar begonnen met een heel koud lang voorjaar werd
dit toch nog gevolgd door een warme zomer met mooi visweer. Dat
bleek wel uit de vele vissers die we op sommige dagen langs de
waterkant zagen. Ook in de verkoop van nieuwe vergunningen is dit
terug te zien. Er zijn dit jaar weer meer nieuwe vergunningen verkocht
dan vorig jaar. Maar de warme zomer heeft ook nogal wat problemen
opgeleverd. Zo heeft de visstand in de singels van Groot-Sander het
zwaar te verduren gehad, maar daarover later meer.
Nu de zomer weer achter de rug is gaan we alweer vooruit kijken naar
2014. Voor de vereniging beginnen de voorbereidingen voor het
komende jaar namelijk altijd al rond september. Op dit moment wordt
er dan ook hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de
visdocumenten voor het komende jaar. Op zich zal er voor u als visser
niets veranderen ten opzichte van 2013. In deze nieuwsbrief maken
we de contributies voor 2014 bekend. Tevens leggen wij uit hoe u in
het bezit kunt komen van de juiste visvergunning voor volgend jaar.
Ook zal in deze nieuwsbrief aandacht besteedt worden aan een aantal
actuele onderwerpen. In deze nieuwsbrief kijken we dus al eventjes
naar het volgende jaar, maar vergeet niet dat ook het najaar een mooie
periode is om nog te gaan vissen. Dus bij deze wens ik iedereen een
goede vangst.

Secretaris HSV De Kleine Voorn
Werner Donkers

Visdocumenten voor 2014.
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw
aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het
komende jaar.

Contributies 2014.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de
contributies voor 2014 vastgesteld. Bij die vergadering is besloten dat
een kleine contributieverhoging noodzakelijk is, dit vanwege de
gestegen kosten voor de vereniging. Sportvisserij Nederland en
Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben laten weten dat de
afdrachten voor deze organisaties gelijk blijven aan die van 2013.
Zodoende kunnen wij u de contributies voor het lidmaatschap van
onze vereniging voor 2014 meedelen.

De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in
2014 zijn als volgt:
                                              Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen
Senioren (VISpas) €34,00 €38,00 €38,00
AOW (VISpas) €32,00 €36,00 €36,00
Jeugd (jeugdVISpas) €18,50 €19,50 €19,50
Jeugd (juniorvergunning) €11,50 €12,50 €12,50
Indien door Sportvisserij Nederland is aangegeven dat u uw landelijke
afdracht via een andere hengelsportvereniging betaald dan wordt het
genoemde bedrag voor de VISpas met €16,00 en voor de
jeugdVISpas met €3,75 verlaagt.

Hoe krijgt u uw vergunning voor 2014 in huis?
Het is bij onze vereniging mogelijk om uw contributie op een aantal
manieren te voldoen. De meest gemakkelijke methode is het verlenen
van een doorlopende machtiging aan onze vereniging. Dan wordt
eenmaal per jaar de contributie van uw rekening afgeschreven. Hierna
krijgt u uw vergunning voor het komende jaar dan automatisch thuis
gestuurd. Alle leden die geen machtiging aan onze vereniging hebben

gegeven krijgen een acceptgiro thuis gestuurd, waarmee dan de
contributie betaald kan worden. Na de ontvangst van uw contributie
krijgt u uw vergunning ook automatisch thuis gestuurd. Heeft u voor
half december betaald dan heeft u uw nieuwe vergunning nog voor
het einde van het jaar in huis, zodat u als u dat zou willen op 1 januari
al kunt gaan vissen. Een andere mogelijkheid is om uw vergunning
elk jaar bij één van onze verkooppunten van vergunningen te gaan
kopen. Maar deze methode is niet aan te raden, omdat u dan elk jaar
de administratiekosten hiervoor moet betalen.

Doorlopende machtiging.
Zoals hiervoor is beschreven bestaat de mogelijkheid om aan onze
vereniging een doorlopende machtiging te geven, waarmee u dan
jaarlijks uw contributie betaald. Bij de leden die onze vereniging een
machtiging hebben verleend zal omstreeks 15  november de
contributie voor 2014 van hun rekening afgeschreven worden.

Voordelen van een machtiging.
Naast de voordelen voor de vereniging heeft het verlenen van een
doorlopende machtiging ook voordelen voor u zelf. Hieronder geven
wij een overzicht van de belangrijkste voordelen:

· U hoeft zelf niets te doen. Nadat wij uw contributie van uw
rekening hebben afgeschreven ontvangt u uw vergunning
automatisch in huis;

· Met een automatische incasso krijgt u €4,- korting op het
lidmaatschap van onze vereniging. Voor jeugdleden is dit
€1,-;

· Het bespaart de vereniging veel geld en werk, omdat we dan
geen acceptgiro's hoeven te drukken en versturen. Doordat
we dan kosten besparen kunnen we de contributies laag
houden.

· U kunt een gegeven machtiging op elk moment weer
intrekken. Even een e-mailtje of telefoontje naar de
vereniging en het is geregeld.

Heeft u nog geen machtiging verleend?
Een groot gedeelte van onze leden maakt al gebruik van de
doorlopende machtiging. Heeft u nog geen machtiging aan onze
vereniging gegeven en wilt u dat u niets hoeft te doen om uw
vergunning in het vervolg in huis te krijgen geef dan onze vereniging
een doorlopende machtiging om uw contributie van uw rekening af te
schrijven. Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief staat het
machtigingsformulier afgebeeld. Vul deze volledig in, onderteken het
en stuur het formulier in een enveloppe op naar het volgende adres:

HSV De Kleine Voorn
Antwoordnummer 10002
4870 AB  Etten-Leur

LET OP: Er hoeft geen postzegel op de enveloppe geplakt te worden.
Ben je jonger dan 18 jaar en wil je toch een machtiging aan onze
vereniging geven dan moet deze door één van je ouders aan onze
vereniging verleend worden.

Secretariaat:
Postbus 96

4870 AB Etten-Leur
e-mail: dekleinevoorn@online.nl

Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op
onze website:  www.dekleinevoorn.nl
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Als u het machtigingsformulier voor 1 november terugstuurt naar
onze vereniging dan kunt u dit jaar al gebruik maken van de
machtiging voor het laten afschrijven van uw contributie voor 2014.

Acceptgiro’s
De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging
hebben verleend zullen eind november een acceptgiro ontvangen
waarmee zij hun contributie voor 2014 kunnen betalen.

Opzeggen lidmaatschap.
Indien u volgend jaar geen lid meer wilt worden van onze vereniging
dan moet u uw lidmaatschap voor 1 november schriftelijk opzeggen
bij het secretariaat van de vereniging.

Ries van den Broek stopt als bestuurslid.
Tijdens de bestuursvergadering van juli jl. heeft Ries aan het
bestuur meegedeeld dat hij gaat stoppen als bestuurslid van
onze vereniging. Vanwege zijn leeftijd heeft hij deze voor hem
moeilijke beslissing moeten nemen. Ries is ruim 30 jaar
bestuurslid van onze vereniging geweest en heeft nog veel meer
jaren de organisatie van de vele wedstrijden op zich genomen.
Het is zeker aan hem te danken dat we op dit moment nog
steeds over een redelijk grote groep wedstrijdvissers mogen
beschikken en dat onze wedstrijden in de wijde omgeving
bekend zijn. Maar ook bij andere activiteiten was Ries altijd
bereid te helpen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in
januari werd Ries al tot erelid van onze vereniging benoemd.
Het bestuur bedankt Ries dan ook voor alles wat hij in deze
ruim 30 jaar voor de vereniging  heeft betekend.

Groot onderhoud Singels Groot-Sander.
In het voorwoord van deze nieuwsbrief werd al gemeld dat de
warme zomer tot een aantal problemen heeft geleid in onze
viswateren. Zo ontvingen we eind juli de melding van een
aantal oplettende leden dat de vis in de singels in Groot-Sander
allemaal naar lucht aan het happen waren. Zoals de meesten
van jullie al wel gezien zullen hebben zijn de singels van
Groot-Sander al verschillende jaren helemaal dichtgegroeid met
waterplanten. En dat leidt elk jaar tot problemen met het
zuurstofgehalte in het water. Ook dit jaar was dat dus het geval.
Al vanaf begin mei was het zuurstofgehalte aan de lage kant.
Half juli begon de zomer met een aantal zeer warme dagen van
boven de 30 graden, waardoor het water zeer snel opwarmde.
Aangezien warm water minder zuurstof kan bevatten dan koud
water daalde het zuurstofgehalte in het water. Na de zeer
warme periode volgden eind juli enkele zeer zware regenbuien,
waardoor het water aan de oppervlakte weer afkoelde. Maar,
omdat warm water altijd op koud water zal willen drijven trad

toen het verschijnsel op dat “het keren van het water” wordt
genoemd. Namelijk het warme water aan de bodem stijgt naar
boven en het afgekoelde water aan de oppervlakte zakt naar de
bodem. Maar omdat het water aan de bodem veel afvalstoffen
bevat van afgestorven en rottende planten werd dit hierdoor
door het hele water gemengd, waardoor het rottingsproces
versneld werd en het zuurstofgehalte ineens snel omlaag ging.
Het zuurstofgehalte werd zelfs zo slecht dat de vissen aan de
oppervlakte naar zuurstof gingen happen. De eerste dag hebben
de vissen het nog overleeft, maar de tweede dag hadden veel
vissen het te zwaar met als gevolg dat er vissterfte op trad.

Naar lucht happende karpers en snoeken

Na de eerste melding die wij ontvangen hebben over de vissen
die in nood waren hebben wij daarvan direct melding gemaakt
bij het waterschap Brabantse Delta. Het waterschap heeft toen
op ons verzoek de beluchter aangezet die aan de Aletta
Jacobslaan ligt. Maar, omdat de beluchter maar een klein
gedeelte van het gehele water van zuurstof voorziet en het er
voor de overige vissen niet gunstig uit zag hebben we besloten
om zoveel mogelijk vissen die echt in nood waren te vangen en
deze over te brengen naar de vijver in de Schoenmakershoek.
In de twee dagen dat de vissen echt in nood waren hebben we
15 snoeken en 14 karpers het leven kunnen redden. Helaas zijn
er in die dagen ook ongeveer 30 vissen dood gegaan, welke
door het waterschap zijn afgevoerd.

Onze vereniging heeft elk jaar een bestuurlijk overleg met de
gemeente Etten-Leur. Al verschillende jaren staat het slechte
onderhoud van de gemeentelijke wateren daar op de agenda.
Dat heeft ertoe geleid dat we eind 2012 samen met wethouder
J.P.Schouw een rondje langs een aantal wateren hebben
gemaakt om daar naar de staat van die wateren te kijken.
Daarbij zijn we natuurlijk ook langs de singels in Groot-Sander
geweest. Na aanleiding van dat bezoek heeft de gemeente
Etten-Leur bij het waterschap, die het onderhoud aan de
wateren moet uitvoeren, nagevraagd wanneer er iets aan de
singels in Groot-Sander gedaan zou gaan worden. Toen heeft
het waterschap meegedeeld dat de singels op de agenda van
2013 stonden om uitgebaggerd te worden. Na aanleiding van
de vissterfte afgelopen zomer is er weer contact geweest met
het  waterschap.  Ook  toen  werd  weer  gezegd  dat  dit  echt  in
2013 gaat gebeuren. Nu we het einde van 2013 weer naderen
heeft onze vereniging enkele weken geleden brieven gestuurd
aan het waterschap en de gemeente Etten-Leur met daarin de
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vraag of er wat bekend is over het uitbaggeren van de singels in
Groot-Sander. De politieke partij Ons Etten-Leur heeft met
betrekking tot de problemen rondom de waterkwaliteit contact
met ons opgenomen en hebben dit daarop bij het college van
B&W onder de aandacht gebracht. Ook de lokale media
hebben daarop contact met ons opgenomen en er een artikel
over inde krant geschreven. Inmiddels hebben we van het
waterschap vernomen dat het groot onderhoud aan de singels in
Groot-Sander in de maanden december en januari uitgevoerd
gaat worden. Hoe dit precies gedaan zal gaan worden is nog
niet bekend. Maar de kans is groot dat het water in vakken
verdeeld wordt en dat dan telkens een vak leeggepompt wordt
om er met een kraan in te kunnen rijden. De verwachting is dan
ook dat aan onze vereniging gevraagd zal gaan worden om
daarbij de vissen te vangen en deze over te zetten naar een
schoon gemaakt stuk. Mocht dat het geval zijn dan zullen wij
de hulp van veel vrijwilligers kunnen gebruiken. Wij willen
jullie  dan  ook  vragen  om  dan  te  komen  helpen  om  de  vis  te
vangen. Wanneer er meer bekend is over hoe de
werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden wordt daarover
een artikel op onze website geplaatst. Na jaren erop aandringen
lijkt het erop dat er nu toch echt wat gaat gebeuren.

Vijver Schoenmakershoek
Onze vereniging wilt jaarlijks op één van de wateren een
visserijkundig onderzoek laten uitvoeren om te kijken hoe de visstand
daar is opgebouwd. Dit jaar is gekozen om dit onderzoek op de vijver
in de Schoenmakershoek te laten uitvoeren. Met de resultaten van dit
onderzoek zal een visplan voor deze vijver opgesteld gaan worden.

Het visserijkundig onderzoek zal halverwege november door
Sportvisserij Nederland uitgevoerd gaan worden. Dus ziet u dan
bootjes op het water kom dan gerust een kijkje nemen.

Koningsvissen 2013.
Op 14 september jl. is weer het traditionele Koningsvissen gehouden.
De winnaar van deze wedstrijd mag zich gedurende het komende jaar
Koning van onze vereniging noemen. Dit jaar werd deze wedstrijd
gewonnen door Piet van Nijnatten. Als vereniging feliciteren we hem
met het behaalde Koningschap en zijn naam zal worden toegevoegd
aan de Koningsketting van de vereniging.

Onze  Koning van 2013, Piet van Nijnatten (rechts)!


