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Voorwoord: 
Binnenkort is het dan zover. Op 19 september aanstaande is het 75 

jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Het 75-jarig bestaan 

van onze vereniging gaan we vieren op zaterdag 24 september. In het 

vervolg van deze nieuwsbrief gaan we verder in op de activiteiten van 

die dag. In 1930, het jaar van de oprichting van onze vereniging, 

waren er een aantal fanatieke vissers die besloten om het vissen op de 

Leur in een georganiseerd verband te gaan regelen. Zij besloten toen 

om een hengelsportvereniging op te richten. Als naam werd “De 

Kleine Voorn” gekozen, omdat er voornamelijk kleine voorn werd 

gevangen. Sindsdien heeft de vereniging goede en slechte tijden 

gekend. Maar de laatste jaren zijn een goede periode voor de 

vereniging geweest. Zo konden we in 1995 tijdens het 65-jarig 

bestaan het 500-ste lid verwelkomen. Nu we 75 jaar bestaan telt onze 

vereniging ongeveer 1200 leden en zijn we daarmee de grootste 

vereniging van Etten-Leur. In de laatste 10 jaar is de vereniging met 

700 leden gegroeid. 

De komende jaren gaat er het één en het ander veranderen op het 

gebied van de papieren die u nodig heeft om te mogen vissen in 

Nederland. Verderop in de nieuwsbrief gaan we u uitleggen wat er 

voor u  zoal gaat veranderen. 

Ook willen wij graag weten hoe u over onze vereniging denkt. 

Daarom staan er op het antwoordformulier dat bij deze nieuwsbrief zit 

een aantal vragen. Wij willen u vragen om deze te beantwoorden. 

Alvast bedankt. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

R.v.d.Stel 

 

75-jarig bestaan van de vereniging: 
Dit jaar viert de vereniging zijn 75-jarig bestaan. Om dit te vieren zal 

zaterdag 24 september a.s. in het teken staan van het 75-jarig bestaan. 

Het programma van die dag is als volgt: 

  9:00 - 11:00 uur:  Jubileumwedstrijd 

14:30 - 16:00 uur: Receptie 

18:00 - 18:30 uur: Samenkomst 

18:30 uur: Gezamenlijk eten 

Vanaf 20:00 uur: Aanvang feestavond 
Voor zowel de receptie, het eten en de feestavond kunnen we weer 

terecht bij café-zaal Roeloffs.  

 

Zoals jullie kunnen zien beginnen we deze dag met het vissen van een 

wedstrijd, die gehouden zal worden in de Leurse Haven. Na de 

wedstrijd zal de prijsuitreiking gehouden worden in café-zaal 

Roeloffs. ‘s Middags zal er een receptie gehouden worden waarvoor 

diverse organisaties en mensen waarmee onze vereniging samenwerkt 

zijn uitgenodigd. Maar ook u bent van harte welkom op deze receptie. 

Het avondgedeelte is alleen toegankelijk voor leden van onze 

vereniging. We beginnen dan met het nuttigen van een gezamenlijke 

maaltijd. Hierna zal de feestavond gehouden worden. Tijdens de 

feestavond zal de live muziek verzorgd worden door de band ENJOY. 

 

UITNODIGING: 

Het bestuur nodigt door middel van deze nieuwsbrief al haar leden uit 

om deel te nemen aan de activiteiten op 24 september a.s. Vanwege 

de organisatie van deze dag is het van belang dat het bestuur weet 

hoeveel mensen er aan de activiteiten meedoen. Daarom is het 

noodzakelijk dat als u aan de wedstrijd en/of maaltijd/feestavond wilt 

deelnemen dat u zich aanmeldt voor de betreffende activiteit.  

 

Voor de maaltijd/feestavond geldt dat u en uw partner zich kunnen 

aanmelden, dus met maximaal 2 personen. Tevens zal, zoals aan het 

begin van het jaar al is aangegeven, voor deze maaltijd/feestavond per 

persoon een eigen bijdrage van €7,50 gevraagd worden. Dat is om te 

voorkomen dat de vereniging met hoge kosten blijft zitten als mensen 

zich wel aanmelden, maar uiteindelijk toch niet komen. Via het bij 

deze nieuwsbrief gevoegde antwoordformulier kunt u zich 

aanmelden voor de activiteiten ter ere van het 75-jarig bestaan. 
Dit formulier willen wij graag uiterlijk 5 september van u retour 

ontvangen. U kunt dit formulier in de bijgevoegde enveloppe 

kosteloos terug sturen aan onze vereniging. Op de enveloppe hoeft 

geen postzegel geplakt te worden. Wij willen u verder vragen om de 

eigen bijdrage voor 5 september over te maken naar de bankrekening 

van onze vereniging 128213353 onder vermelding “Feestavond 

75-jarig bestaan” Alle deelnemers aan de maaltijd/feestavond 

die het formulier op 5 september hebben teruggestuurd en 

waarvan de eigen bijdrage op 5 september op onze 

bankrekening is bijgeschreven zullen half september een 

deelnamekaart van onze vereniging ontvangen. Deze 

deelnamekaart dient u mee te nemen naar de maaltijd/ 

feestavond, want alleen op vertoon van deze deelnamekaart 

heeft u toegang tot deze avond. 

 

Wij willen tijdens deze dag in café-zaal Roeloffs een kleine 

tentoonstelling maken van oude hengelsportspullen en zaken die 

met onze vereniging te maken hebben. Maar hierbij hebben wij ook 

uw hulp nodig. Heeft u nog oude hengelsportspullen liggen of  

spullen die met onze vereniging te maken hebben dan zouden wij u 

willen vragen om deze enkele dagen aan de vereniging in bruikleen 

te geven. Wij denken hierbij ook aan foto’s, oude vergunningen enz. 

Indien u nog iets heeft liggen dan kunt u contact op nemen met: 

John Mathijssen telefoon: 076-5016396 of via het e-mail adres van 

de vereniging. 

 

Veranderingen in visdocumenten: 
Op dit moment ontvangt u als u lid bent van onze vereniging de 

visvergunning van onze vereniging en de Grote Vergunning van de 

NVVS incl. de federatievergunning van de FZWN. Verder heeft u 

om te mogen vissen een Sportvisakte nodig. In de huidige situatie 

ontving u aan het einde van het jaar een acceptgiro van onze 

vereniging om de contributie voor het komende jaar te betalen of als  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        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: 
VSM Tekst TV pagina 605 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 

 

Aan: Alle leden van 

 HSV De Kleine Voorn 



 

 

Etten-Leur, augustus 2005 
HSV De Kleine Voorn 75 JAAR 

u een machtiging aan onze vereniging heeft gegeven werd de 

contributie begin december van uw rekening geschreven. Daarnaast 

ontving u aan het einde van het jaar ook een acceptgiro van de OVB 

om de Sportvisakte voor het volgende jaar te bestellen. 

 

Maar hierin gaat het één en het ander veranderen. Nu zijn er twee 

verschillende organisaties die op landelijk niveau de belangen van de 

georganiseerde hengelsport behartigen. Dit zijn de NVVS en de OVB. 

Enkele jaren geleden is het initiatief genomen om deze twee 

organisaties te laten fuseren tot één grote organisatie die de 

belangenbehartiging van de hengelsport op zich zal gaan nemen. Deze 

fusie tussen de NVVS en de OVB zal op 1 januari 2006 een feit 

worden. Deze twee vertrouwde namen zullen gaan verdwijnen en de 

nieuwe, uit de fusie ontstane, organisatie zal Sportvisserij Nederland 

gaan heten. 

 

De fusie tussen de NVVS en de OVB biedt een goede gelegenheid 

om het vergunningstelsel te moderniseren en te vereenvoudigen. 

Vanaf 2007 zal de Sportvisakte, de Grote Vergunning en zo mogelijk 

de federatievergunning(en) samengevoegd worden tot één document. 

Het nieuwe document dat zal VISpas zal gaan heten zal het formaat 

krijgen van een betaalpasje. Tevens zal vanaf 2007 ook het probleem 

van het moeten aanschaffen van meerdere Grote Vergunningen, als 

men lid is van meerdere verenigingen, opgelost worden. Om dit voor 

elkaar te krijgen wordt er op dit moment hard gewerkt aan het 

opzetten van een centrale ledenadministratie waar alle sportvissers in 

opgenomen zijn. Deze centrale ledenadministratie is vergelijkbaar met 

de administratie die de OVB nu bijhoudt voor het verstrekken van de 

Sportvisakte. 

 

De introductie van de VISpas zal dus pas in 2007 gaan plaatsvinden. 

Maar voor 2006 gaat er ook al wat veranderen voor u. De 

vergunningen en de Sportvisakte blijven in 2006 nog bestaan. Alleen 

gaat de Sportvisakte voor 2006 niet meer via de OVB geleverd 

worden, maar gaat dit via uw hengelsportvereniging gebeuren. Dat 

betekent dat u al uw nodige visdocumenten in één pakketje zult 

ontvangen. Dit houdt in dat u aan het einde van het jaar geen 

acceptgiro meer zult ontvangen van de OVB om uw Sportvisakte 

voor 2006 te bestellen. Wel zult u van onze vereniging aan het einde 

van het jaar een acceptgiro ontvangen waarmee u de vergunningen 

incl. de Sportvisakte voor 2006 kunt bestellen. Voor de leden die een 

machtiging aan onze vereniging hebben gegeven blijft de machtiging 

bestaan. 

 

Maar wat nu als u lid bent van meerdere hengelsportverenigingen? U 

wilt dan niet van elke hengelsportvereniging een Sportvisakte 

ontvangen. Hiervoor zullen alle hengelsportverenigingen aan hun 

leden vragen of zij de Sportvisakte voor 2006 via  hun vereniging 

willen ontvangen. De keus is aan u via welke hengelsportvereniging  u 

de Sportvisakte voor 2006 wilt ontvangen. U kunt onze vereniging 

financieel steunen door er voor te kiezen om de Sportvisakte 2006 via 

onze vereniging te ontvangen. Voor elke Sportvisakte die via onze 

vereniging uitgegeven wordt ontvangt de vereniging van Sportvisserij 

Nederland namelijk €1, U vindt bij deze nieuwsbrief een formulier 

waarop u kunt aangeven of u de Sportvisakte 2006 wel of niet via 
onze vereniging wilt ontvangen. Dit formulier kunt u in de 

bijgevoegde enveloppe kosteloos terug sturen aan onze vereniging. 

Op de enveloppe hoeft geen postzegel geplakt te worden. Indien wij 

het formulier niet van u retour ontvangen dan ontvangt u automatisch 

de Sportvisakte 2006 van HSV De Kleine Voorn.  

 

Zoals eerder is gezegd blijft de Grote Vergunning ook in 2006 nog 

bestaan. Bij uw huidige Grote Vergunning zit de “Lijst van 

Viswateren” waarop aangegeven staat dat deze geldig is van 2003 t/m 

2005. Echter zal 2006 het laatste jaar zijn dat de Grote Vergunning in 

zijn huidige vorm zal verschijnen. Vanaf 2007 maakt deze onderdeel 

uit van de VISpas. Om onnodige kosten te voorkomen is besloten om 

voor 2006 geen nieuwe “Lijst van Viswateren” te laten drukken, maar 

de huidige lijst een jaar langer geldig te laten zijn. U moet u huidige 

“Lijst van Viswateren 2003-2005” behorende bij uw Grote 

Vergunning dus nog een jaar langer bewaren en deze niet aan het 

einde van het jaar weggooien. 

 
U kunt zien dat er nog al wat gaat veranderen op het gebied van de 

visdocumenten in de komende jaren. In het komende najaar ontvangt 

u van de NVVS en de OVB een speciale Sportvisaktekrant waarin het 

voorgaande nogmaals wordt uitgelegd. 

 

Contributie 2006: 
Het bestuur heeft besloten om de contributie van onze vereniging voor 

het komende kalenderjaar 2006 iets 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 2006 bedraagt: 

                         Met machtiging   Acceptgiro    Verkoopadressen 
Senioren 18,50 19,50 22,50 

AOW 16,50 17,50 20,50 

Jeugd 12 t/m 14 13,00 13,00 14,00 

Aspirant t/m 11   7,00   7,00   8,00 

 

De Sportvisakte 2006 kost net zoals dit jaar €9,50. Voor de mensen 

die ervoor gekozen hebben om de Sportvisakte 2006 via de Kleine 

Voorn te willen ontvangen geldt dat het bedrag voor de contributie dat 

op de acceptgiro staat vermeld of het bedrag dat via de machtiging van 

uw rekening geschreven zal worden verhoogd zal zijn met de €9,50 

voor de Sportvisakte. 

We hopen ook U in 2006 weer als lid van onze vereniging te kunnen 

begroeten. Leden die toch hun lidmaatschap wensen op te zeggen, 

worden verzocht dit voor 15 november schriftelijk door te geven aan 

het secretariaat.  

 

Enquête: 
Op het antwoordformulier dat bij deze nieuwsbrief is gevoegd staan 

verder nog een zestal vragen. Wij willen u dan ook vragen om de 

vragen op het formulier te beantwoorden en dan het formulier terug te 

sturen naar de vereniging. Dit formulier kunt u in de bijgevoegde 

enveloppe kosteloos terug sturen aan onze vereniging. Op de 

enveloppe hoeft geen postzegel geplakt te worden. 

 

Agenda 2005: 
• 27 augustus Internationaal Concours 

• 17 september met Leurse Kermis: Koningsvissen 

• 24 september Activiteiten ivm 75-bestaan vereniging 


