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Voorwoord: 
Beste leden van Hengelsportvereniging De Kleine Voorn, 
 
Het is alweer tijd geworden voor het schrijven van de jaarlijkse 
nieuwsbrief die onze vereniging naar al haar leden stuurt.  
Op 18 augustus jl. hebben we onze Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Daar heb ik mijzelf weer herkiesbaar gesteld als voorzitter 
van de vereniging voor een periode van nog eens drie jaar. Door de 
aanwezige leden ben ik herkozen en ben dus de komende drie jaar 
weer uw voorzitter. Deze ledenvergadering werd helaas maar bezocht 
door dertien leden inclusief de vier aanwezige bestuursleden. Het 
betrof een uitgestelde ledenvergadering, omdat het vanwege de 
coronamaatregelen niet eerder mogelijk was om een fysieke 
vergadering te houden. We vinden het jammer dat we niet meer leden 
op onze Algemene Ledenvergadering mogen verwelkomen aangezien 
onze vereniging bijna 1300 leden telt. Dus ook u was van harte 
welkom op deze ledenvergadering. In deze nieuwsbrief zal ik daarop 
nog een keer terugkomen. 
De coronacrisis heeft de hengelsport in het hele land goed gedaan, zo 
ook onze vereniging. Daar waar wij voorzichtig waren met de 
begroting in verband met een verwacht teruglopend ledenaantal bleek 
de coronacrisis voor veel nieuwe leden te zorgen, die een VISpas bij 
onze vereniging namen. Tijdens de coronacrisis mocht er gelukkig 
nog wel gevist worden terwijl bijna alle andere manieren van 
vrijetijdsbesteding niet meer toegestaan waren. Wij zijn blij met de 
flinke toename van het aantal leden en we hopen dat jullie dat ook zijn 
en dat jullie vaak vissen in de wateren waar met de VISpas van HSV 
De Kleine Voorn gevist mag worden. Dat zijn de door onze 
vereniging gepachte wateren en de vele wateren die vermeld staan in 
de Gezamenlijke lijst van Viswateren. Wij hopen als bestuur dat het 
aanbod van visplekken op onze verenigingswateren en de daarin 
aanwezige visstand aan de wensen van de leden voldoet. 
Lees deze nieuwsbrief even goed door. Deze staat vol met informatie 
die wij met jullie willen delen.  
Veel plezier met alle voorbereidingen en aan de waterkant.          
 
 
Jan van Gool 
Voorzitter HSV De Kleine Voorn 
 
Visdocumenten voor 2022. 
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 
aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 
komende jaar. 
 
Contributies 2022. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 
contributies voor 2022 vastgesteld. Bij die vergadering is besloten dat 
een contributieverhoging voor het komende jaar niet nodig is, dit 
vanwege de extra inkomsten door de stijging van het aantal leden en 
de lagere uitgaven, omdat de vereniging vanwege de coronacrisis ook 
veel activiteiten niet heeft mogen organiseren. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland is besloten 
dat voor 2022 de Federatieve afdracht niet verhoogd zal gaan worden. 
Vanwege de coronacrisis is de Algemene Ledenvergadering van 
Sportvisserij Nederland uitgesteld tot 2 oktober van dit jaar. Maar 
daarin zal worden voorgesteld om de Landelijke afdracht gelijk te 
houden aan die van 2021. Zodoende kunnen wij u de contributies 
voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2022 meedelen.  
 
 

De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in 
2022 zijn als volgt:  
                                        Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 
Senioren (VISpas) €40,50 €44,50 €44,50 
AOW (VISpas) €38,50 €42,50 €42,50 
Jeugd (JeugdVISpas) €15,00 €16,00 €16,00 
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 €19,50 verlaagt. Dit geldt niet 
voor de JeugdVISpas.  
 
Hoe krijgt u uw vergunning voor 2022 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 en 
krijgt u uw vergunning voor het komende jaar automatisch thuis 
gestuurd. Alle leden die geen machtiging aan onze vereniging hebben 
gegeven krijgen een factuur thuis gestuurd, waarmee dan de 
contributie betaald kan worden. Na de ontvangst van uw contributie 
krijgt u uw vergunning dan ook automatisch thuis gestuurd. Als 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 of via de website van de 
vereniging 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 27 november de 
contributie voor 2022 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 €4,00 korting op het 
lidmaatschap van onze vereniging. Voor jeugdleden is dit €1,00; 

 Het bespaart de vereniging veel geld en werk, omdat we dan 
geen facturen 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 emailtje of telefoontje naar de vereniging en het is 
geregeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 scan het in en stuur het via de email naar de vereniging of stuur het 
formulier in een enveloppe op naar het volgende adres: 
HSV De Kleine Voorn 
Postbus 96 
4870 AB  Etten-Leur 
 
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.  
Als u het machtigingsformulier voor 15 november terugstuurt naar 
onze vereniging dan kunt u dit jaar al gebruik maken van de 
machtiging voor het laten afschrijven van uw contributie voor 2022.  

 
Facturen 
De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging 
hebben verleend zullen eind november een factuur ontvangen 
waarmee zij hun contributie voor 2022 kunnen betalen. Ook de leden 
waar we na 15 november een machtiging van ontvangen zullen voor 
het contributiejaar 2022 een factuur ontvangen en zal de machtiging 
pas voor het automatisch afschrijven van de contributie voor 2023 
gebruikt kunnen worden. 
 
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. Dit kan via onze website of door een email 
of brief te sturen aan de vereniging. Indien een 
lidmaatschap niet voor 1 november schriftelijk wordt 
opgezegd wordt het lidmaatschap van rechtswege 
automatisch met één jaar verlengt en is men 
contributieplichtig voor 2022. 
 
Jeugdwijkvergunning gaat verdwijnen 
Als sinds vele jaren kent onze vereniging de Jeugdwijkvergunning 
waarmee jonge vissertjes tot en met 11 jaar uit Etten-Leur voor €1 
mogen vissen in de viswateren binnen de bebouwde kom van Etten-
Leur. Echter is het sinds een paar jaar mogelijk om in samenwerking 
met Sportvisserij Nederland een beter alternatief voor de jeugdige 
vissertjes aan te bieden. Daarom heeft het bestuur van onze vereniging 
besloten om met ingang van 1 januari 2022 de Jeugdwijkvergunning 

af te gaan schaffen en te gaan werken met de Gratis Jeugdvergunning, 
die dus in samenwerking met Sportvisserij Nederland uitgegeven gaat 
worden.   
De Gratis Jeugdvergunning heeft de volgende voordelen: 
 de vergunning is gratis, de Jeugdwijkvergunning kostte €1,00; 
 is geldig voor kinderen t/m 13 jaar, bij de Jeugdwijkvergunning 

was dit maar t/m 11 jaar; 
 is geldig voor alle kinderen, bij de Jeugdwijkvergunning was dit 

alleen voor kinderen die woonachtig zijn in Etten-Leur; 
 er mag met één hengel met de aangewezen aassoorten gevist 

worden op alle wateren die door onze vereniging gepacht worden, 
dus ook in de polders. Dit was bij de Jeugdwijkvergunning alleen 
op de wateren binnen de bebouwde kom; 

 minder administratief werk voor onze ledenadministratie. De 
vergunning moet online aangevraagd worden, waardoor de 
gegevens direct en op de juiste manier in de ledenadministratie 
komen te staan en dat we dan ook direct over het emailadres 
beschikken, waardoor we de kinderen gemakkelijker kunnen 
informeren over o.a. jeugdactiviteiten; 

 geen drukkosten meer. 
De kinderen die in 2021 een Jeugdwijkvergunning hebben gekocht 
krijgen in het komende najaar bericht van onze vereniging over wat er 
verandert en hoe zij in het bezit kunnen komen van de Gratis 
Jeugdvergunning. 
 
Nogmaals: Onduidelijkheden door VISplanner 
Bij o.a. de controles aan de waterkant is gebleken dat er bij veel 
vissers nog steeds veel onduidelijkheden zijn met betrekking tot de 
VISplanner. Daarom besteden we in deze nieuwsbrief nogmaals 
aandacht aan de VISplanner. Sinds een aantal jaar is het toegestaan 
om in plaats van de papieren versie van de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren de VISplanner app op uw telefoon te 
gebruiken. Echter levert dit ook onduidelijke situaties op voor vissers. 
De controleurs van onze vereniging en andere opsporingsambtenaren, 
zoals BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland, komen steeds 
vaker vissers tegen die zitten te vissen op een plaats waar dit niet 
toegestaan is, omdat onze vereniging daar de looprechten niet heeft. 
Een voorbeeld daarvan is dat men zit te vissen in de ecologische 
verbindingszone (EVZ) die tussen de Zwartenbergse molen en het 
begin van de Groene Dijk ligt. Daar worden vaak vissers aangetroffen 
die daar in de Leurse Haven aan het vissen zijn en soms zelfs hun auto 
in die EVZ hebben geparkeerd. Maar hoe komt het dan dat de mensen 
op die plaatsen gaan vissen? De visser die gebruik maakt van de 
VISplanner dient de nummers van al zijn of haar VISpassen in de 
VISplanner in te voeren. Hierna kan men op de kaart van de 
VISplanner zien waar gevist mag worden. Alle wateren waar gevist 
mag worden zijn met donkerblauw op de kaart weergegeven. Maar 
daar zit nu juist de onduidelijkheid in. Op de kaart van de 
VISplanner worden alleen de visrechten getoond, maar niet de 
looprechten. Het kan dus zijn dat een water donkerblauw kleurt, maar 
dat men daar toch niet vanaf de kant mag vissen, omdat de 
looprechten langs dat water op die locatie niet verleend zijn. Vanuit 
een boot mag dan wel op die plek gevist worden. Voor de wateren 
van HSV De Kleine Voorn staan de looprechten vermeld in de 
Verenigingslijst van viswateren en op onze website, waarop kaartjes 
te vinden zijn waarop de looprechten staan vermeld. Dus wilt u ergens 
gaan vissen waar op de VISplanner het water met donkerblauw is 
aangegeven controleer dan altijd even de looprechten in de 
Verenigingslijst of op de website van de vereniging. Daarmee 
voorkomt u dat u ergens weg gestuurd wordt of in het ergste geval een 
bekeuring krijgt, omdat u daar niet mag vissen. Wij zijn in overleg 
met Sportvisserij Nederland om de looprechten ook op de VISplanner 
vermeld te krijgen. 
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De Verenigingslijst van Viswateren die bij de VISpas van HSV De 
Kleine Voorn hoort (het witte boekje) kan als bestand via de website 
van de vereniging gedownload worden en digitaal op je smartphone 
of tablet meegenomen worden naar de waterkant. Deze is als PDF-
bestand te downloaden via onze website www.dekleinevoorn.nl  
Op de homepage staat een grote blauwe knop waarmee de 
Verenigingslijst van Viswateren gedownload kan worden. 
 
Bestuurstaken en vrijwilligers 
Zoals de voorzitter in zijn voorwoord heeft vermeld worden de 
Algemene Ledenvergaderingen van onze vereniging slechts door een 
klein deel van onze leden bezocht. Natuurlijk hebben wij niet de 
accommodatie om alle 1300 leden op die vergaderingen te 
verwelkomen en mee te laten spreken over allerlei zaken die erop 
gericht zijn om de vereniging beter en completer te maken. Wij zien 
als bestuurders telkens dezelfde mensen die op de ALV komen, uit 
belangstelling voor het wel en wee van de vereniging en/of een vraag 
willen stellen tijdens de rondvraag. De leden die op dit moment naar 
de ledenvergaderingen komen zijn voornamelijk wedstrijdvissers 
en/of vrijwilligers van de vereniging. Het bestuur bestaat op dit 
moment uit vier leden. Als we vrijwilligers nodig hebben voor hand 
en span diensten bij het onderhoud, jeugdactiviteiten of wedstrijden 
zijn het steeds dezelfde mensen die wij zien die komen helpen. De 
huidige vrijwilligersgroep wordt steeds kleiner, in de meeste gevallen 
door de hoge leeftijd die deze mensen hebben. Wij zijn daarom op 
zoek naar jongere leden die in de nabije toekomst de stokjes willen 
gaan overnemen van zowel het bestuurlijk werk als inzetbaar zijn bij 
het vrijwilligerswerk. En er is veeeeel werk te verzetten. De voorzitter 
trekt, naast het voorzitterschap van de vereniging, de kar van het 
onderhoud aan onze viswateren en de jeugdbegeleiding. De 
penningmeester heeft naast het penningmeesterschap de taak van 
inkoop van prijzen voor de diverse wedstrijden, zowel voor de jeugd 
als de senioren. Ook organiseert hij voor een groot deel het jaarlijkse 
Koningsvissen. De secretaris is een duizendpoot die naast het 
secretariaat een groot aantal taken vervult, die een hengelsport-
vereniging moet doen om aan haar taken te voldoen. Het zijn er echter 
te veel om hier allemaal op te noemen, maar een greep uit deze taken 
zijn: controle op de ledenadministratie, coördinatie van de controleurs, 
het zelf controles op de benodigde visvergunningen en de Visserijwet 
uitvoeren, bijhouden en meten van de kwaliteit van al ons viswater, 
het overleg met andere organisaties zoals de Gemeente Etten-Leur, 
Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta, Sportvisserij Zuidwest 
Nederland,  Sportvisserij Nederland enz. Alle vrijwilligers van onze 
vereniging zijn onbezoldigd vrijwilliger en ze mogen na verloop van 
tijd natuurlijk een keer tegen de leden zeggen dat hij of zij weer wilt 
gaan stoppen. Om het voortbestaan van onze vereniging in de nabije 
toekomst te kunnen waarborgen moeten wij hiervoor nu plannen 
maken. Wij willen in 2030 natuurlijk het 100 jarig bestaan van onze 
vereniging HSV De Kleine Voorn kunnen vieren. Het bestuur gaat 
aan de slag om het bestuur uit te breiden naar zeker zeven 
bestuursleden (vice voorzitter, 2e penningmeester en 2e secretaris) en 
een veelvoud aan bereidwillige vrijwilligers die de handen uit de 

 

mouwen willen en kunnen steken voor fysiek werk. U hoeft geen 
wedstrijdvisser te zijn om mee te kunnen draaien als bestuurslid of 
vrijwilliger. Maar wij willen u vragen om eens na te denken over wat 
u zoal voor de vereniging kunt betekenen. U kan daarvoor altijd 
contact opnemen met onze vereniging door een email te sturen naar 
onze vereniging. Heeft u ervaring en bestuurlijke kwaliteiten en wilt u 
het bestuur komen versterken neem dan ook contact op om erover te 
praten met het huidige bestuur. Op de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering, die gehouden wordt op 27 januari 2022, kunnen 
wij u dan mogelijk als kandidaat voor een van de bestuurlijke 
vacatures voorstellen aan de leden. Samen met u willen wij werken 
aan de toekomst van onze vereniging. 
 
Jeugdbegeleiding binnen onze vereniging 
De aandacht voor de begeleiding van de jeugd is al enkele jaren 
onderdeel van één van de pijlers van onze vereniging. De vislessen 
over het maken van een tuigje, het leggen van knopen en uiteindelijk 
het proberen om een vis te vangen in één van onze vijvers in Etten-
Leur worden goed bezocht. In het afgelopen voorjaar hebben we 
vanwege de coronamaatregelingen helaas geen activiteiten voor de 
jeugd kunnen organiseren. Maar een hoogtepunt dit jaar was het 
bezoek van Sportvisserij Nederland met de ZomerVISKaravaan aan 
onze vereniging, waaraan 62 kinderen hebben deelgenomen en 
zodoende het plezier van vissen hebben kunnen ervaren. Niet alleen 
het vangen van een vis maar ook met een werphengel het kunstaas in 
een emmer proberen te gooien en door middel van een vissimulator 
een snoek- of karperdril te ervaren. Net zoals de afgelopen jaren 
worden er ook dit jaar, in de maanden september en oktober, op de 
woensdagmiddagen vislessen voor de jeugd gegeven aan de vijvers in 
de Hoge Neerstraat en de Schoenmakershoek. De kinderen die een 
vergunning van onze vereniging hebben, hebben begin september 
hierover bericht ontvangen met daarbij het programma en de data van 
de vislessen. Ook op onze website is informatie over de vislessen 
terug te vinden. Op het moment dat u deze nieuwsbrief heeft 
ontvangen zijn we inmiddels begonnen met de vislessen voor de 
jeugd. Twee jaar geleden zijn wij begonnen met het op deze manier 
geven van de vislessen. We zijn blij dat we veel kinderen die de 
afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de vislessen terug zien aan 
de waterkant. Maar de jeugd geeft aan dat er ook behoefte is aan 
andere onderwerpen voor de vislessen. Denk hierbij aan karpervissen, 
vissen op roofvis, feedervissen en het populaire streetfishing. Wij 
moeten eerlijk bekennen dat er in het huidige team van de 
vrijwilligers, die helpen bij de jeugdactiviteiten, geen of onvoldoende 
kennis aanwezig is om invulling te geven aan dergelijke vislessen. De 
meeste zijn echt bedreven met het vissen met de “vaste”stok. Maar 
toch willen wij gaan proberen om mensen te vinden die wel over de 
benodigde kennis beschikken en ons willen komen helpen om 
dergelijke vislessen te kunnen gaan geven. Bent u 18 jaar of ouder en 
heeft u voldoende kennis en ervaring met één van de genoemde 
vormen van visserij en wilt u uw kennis graag overdragen aan de 
jeugd dan bent u van harte welkom om hierover eens met ons van 
gedachten te komen wisselen. Daarmee kunt u de vereniging helpen 
om dit aan de belangstellende kinderen te leren. Nog een aspect dat 
voor kinderen speelt zijn de speciaal voor de jeugd georganiseerde 
wedstrijden. In een laatst gehouden enquête onder de jeugdleden is 
gebleken dat hier bij de kinderen wel belangstelling voor is. Het 
organiseren van jeugdwedstrijden vraagt een hele specifieke 
organisatie die wij op dit moment niet kunnen aanbieden aan de jeugd. 
Wel is er vanuit de vereniging de intentie om dit te willen gaan doen. 
Mogelijk zitten er bij onze jeugdleden wel talenten tussen die met de 
wedstrijdvisserij verder willen en kunnen komen dan enkel de 
wedstrijden binnen onze vereniging. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 
doorstromen naar selectiewedstrijden op federatief- en nationaal 
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niveau. Ook hier zouden wij graag een steentje aan bij willen dragen 
als we vrijwilligers kunnen vinden die dit zouden kunnen begeleiden. 
Sportvisserij Nederland zorgt voor de begeleiding en opleiding voor 
deze jeugd. Het zou een verrijking zijn voor onze vereniging als het 
ons lukt om binnen enkele jaren een jeugdprogramma wedstrijdvissen 
aan te kunnen bieden. 
 
Wedstrijdvissen 
Onze jaarlijkse wedstrijdkalender staat vol met wedstrijden voor de 
recreatieve wedstrijdvisser. Al vele jaren zijn wij als vereniging 
gezegend dat er voor de wedstrijdvisserij met de “vaste” stok nog 
steeds voldoende belangstelling is om deze te kunnen organiseren. De 
laatste jaren loopt het deelnemersveld helaas terug, omdat de oudere 
wedstrijdvissers afscheid moeten nemen van de hengelsport, omdat 
het niet meer kan, meestal vanwege gezondheidsredenen. Vanaf de 
andere kant komen er weinig nieuwe deelnemers bij om deel te 
nemen aan de verschillende viswedstrijden die door onze vereniging 
worden uitgeschreven. 
Onze voorzitter zegt het volgende: “Zelf heb ik veel geleerd van het 
meedoen aan de wedstrijden, omdat je ziet hoe andere deelnemers 
vissen en hoe je dit je eigen kunt maken. Zelf hoor ik niet bij de top 
van de wedstrijdvissers, maar ik kan wel eens een goede dag hebben 
of het geluk hebben dat ik in een wedstrijd bij de top 5 zit. Daar zit ik 
niet mee. Ik vis meer wedstrijden in competitieverband dan dat ik zelf 
mijn visspullen pak om een keer te gaan oefenen.” 
Er is voor ieder lid van de vereniging de mogelijkheid om aan de door 
de vereniging georganiseerde wedstrijden deel te nemen. Dat kan zijn 
aan de “eendagswedstrijden” of de verschillende competities die door 
de week of in het weekend gehouden worden. Heeft u belangstelling 
of interesse in de wedstrijden en wilt u zien hoe het gaat bij een 
viswedstrijd, kom dan eens langs tijdens een wedstrijd en maak een 
praatje met één van onze vissers of vraag naar iemand van het bestuur 
of wedstrijdcommissie. Raadpleeg voor het wedstrijdprogramma en 
de locatie waar de wedstrijden gehouden worden onze website.  
 
ZomerVISKaravaan was in Etten-Leur 
Op woensdag 28 juli jl. was het een drukte van belang bij de vijver 
van de Schoenmakershoek aan de Muldersweg in Etten-Leur. HSV 
De Kleine Voorn had Sportvisserij Nederland gevraagd om met de 
ZomerVISKaravaan een keer naar Etten-Leur te komen. 

 
Vanaf 8.00 uur begon het team vrijwilligers van HSV De Kleine 
Voorn en het team van Sportvisserij Nederland de tenten op te zetten. 
Ook alle andere visactiviteiten werden klaargezet. De kinderen 
werden vanaf 9:30 uur ingeschreven om deel te nemen aan de diverse 
activiteiten naast het vissen met een hengel in de vijver. Het eerste wat 
zij kregen was een keycord met hakensteker om later de gevangen vis 
diervriendelijk te kunnen onthaken. Zo hebben de meeste kinderen 
meegedaan aan het maken van een vistuigje, het knopen van een 
vishaak aan een lijntje, met een werphengel op het gras leren 
‘droogwerpen’ en een grote vis naar keuze vangen aan een 
vissimulator. Niet alleen kinderen uit Etten-Leur hadden zich 
opgegeven maar ook kinderen uit de plaatsen buiten Etten-Leur waren 
welkom. Toen om 13:00 uur het inschrijven was gestopt telde de 
inschrijflijst een totaal van 62 deelnemers. Om 14:30 uur kwam er 
eind van dit kidsevent. Ieder kind kreeg bij het inschrijven een 
polsbandje, bij het uitschrijven kregen de kinderen de hengel en het 
tuigje, waarmee zij hadden gevist, mee naar huis en een goed gevulde 

goodiebag met allerlei folders en boekjes, en een cap van HSV De 
Kleine Voorn. Tijdens de dag werden er ook enkele vissen gevangen 
die, nadat er een foto van was gemaakt, netjes werden teruggezet. 
Echter op het eind van de dag was één van de deelnemertjes 
ontroostbaar teleurgesteld dat hij de gevangen vis niet mee naar huis 
mocht nemen. Toen hij de hoorde dat hij de hengel mee naar huis 
kreeg was zijn verdriet snel over. De dag is prima verlopen ondanks 
de wind die in de loop van de dag steeds harder begon te waaien maar 
gelukkig bleef het droog. Met dank aan het team van Sportvisserij 
Nederland en de vrijwilligers van HSV De Kleine Voorn.  
 
Graskarpers uitgezet in Groot-Sander 
Half augustus 2020 heeft er zich een grote vissterfte voorgedaan in de 
singels van Groot-Sander. Daarbij is een groot gedeelte van de grote 
vissen en een aantal kleine vissen overleden. De vissterfte werd 
veroorzaakt doordat er riooloverstorten in werking zijn getreden na 
een paar zware regenbuien.  Daardoor is het organische materiaal, wat 
in dat vervuilde water zat, zeer snel gaan rotten, waardoor het 
zuurstofgehalte helemaal uit het water van de singels in Groot-Sander 
is verdwenen. In de dagen na de vissterfte hebben leden en 
vrijwilligers van de vereniging samen met de medewerkers van het 
waterschap en de gemeente de dode vissen geruimd. Onder de dode 
vissen bevonden zich ook 30 graskarpers. Deze waren uitgezet als 
proef om de vele waterplanten, die in de singels groeien, te beperken. 
Hoewel dit nog niet echt aan de hoeveelheid waterplanten te zien was 
hadden de graskarpers goed hun werk gedaan, want alle dode 
graskapers zagen er gezond uit en waren flink gegroeid ten opzichte 
van toen ze uitgezet waren. Door de vissterfte was helaas de proef met 
de graskarpers in één keer de nek omgedraaid, want er waren bijna 
geen graskarpers meer over. Enkele weken na de vissterfte heeft er 
een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Etten-Leur, 
waterschap Brabantse Delta, Sportvisserij Zuidwest Nederland en 
onze vereniging. Tijdens dat gesprek is er gesproken over het 
stopzetten van de proef of er mee door te gaan. Besloten is om de 
proef een nieuwe kans te geven, omdat de dode graskarpers hebben 
aangetoond dat ze goed hun werk hadden gedaan. Bij de start van de 
proef zijn er 40 graskarpers uitgezet. Maar omdat het nog niet aan de 
waterplanten te zien was dat de graskarpers er flink van aten is tijdens 
het gesprek ook besloten om bij de tweede uitzet voor herstart van de 
proef iets meer graskarpers uit te gaan zetten. Nadat W.Donkers van 
onze vereniging het plan van aanpak voor de proef had aangepast is 
dit door de gemeente en het waterschap goedgekeurd. In dat plan is 
beschreven dat we 65 graskarpers zouden gaan uitzetten, maar 
daarnaast ook nog eens 50 kg zeelt. Daarna kon de vis besteld worden.  

 
 
Begin december 2020 hebben we de 65 graskarpers in de singels van 
Groot Sander uitgezet. Jammer genoeg kon de zeelt afgelopen winter 
niet geleverd worden, maar we gaan kijken of dat de komende 
maanden wel mogelijk is. In de maanden nadat de graskarpers waren 
uitgezet zijn er enkele exemplaren overleden, wat vaker gebeurd na 
een uitzet van vis. Afgelopen voorjaar en zomer hebben we de 
graskarpers regelmatig aan de oppervlakte gezien die daar van het 
zonnetje aan het genieten waren. 
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Viswater in woonwijk De Streek 
Als vereniging proberen we zoveel mogelijk water voor onze leden 
beschikbaar te krijgen, zodat zij voldoende keus hebben om te kunnen 
gaan vissen. Met de gemeente Etten-Leur is in het verleden de 
afspraak gemaakt dat HSV De Kleine Voorn de vereniging binnen 
Etten-Leur is waaraan de visrechten van een water verhuurd gaan 
worden. Sinds een aantal jaar is men begonnen met de aanleg van de 
nieuwe woonwijk De Streek aan de zuidkant van Etten-Leur. 
Aangezien we aan die kant nog geen viswater hebben en de 
waterpartijen in die woonwijk mooie wateren zijn om daar straks te 
kunnen gaan vissen heeft onze vereniging het verzoek bij de gemeente 
Etten-Leur ingediend om het visrecht van de wateren in De Streek aan 
onze vereniging te gaan verhuren. Zodra we daar een positief 
antwoord op hebben ontvangen van de gemeente dan zal dit door 
middel van een bijlage van de Verenigingslijst van Viswateren 
toegevoegd worden aan de te bevissen wateren van HSV De Kleine 
Voorn. 

 
Mogelijk nieuw viswater in woonwijk De Streek 
 
Rabobank ClubSupport actie 
Ook dit jaar doet HSV De Kleine Voorn weer mee met de Rabo 
ClubSupport. Een mooie actie van de Rabobank waarmee leden van 
deze bank op hun favoriete lokale club kunnen stemmen. Elk 
Rabobank lid mag in totaal drie stemmen uitbrengen op drie 
verschillende voor hem of haar favoriete deelnemende verenigingen 
en stichtingen. Uiteraard hopen wij op heel veel stemmen zodat we dit 
jaar een prachtig bedrag tegemoet kunnen zien. 
Waarom deze actie?  
De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, 
omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank haar 
kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, 
zodat we met elkaar ons land – buurt voor buurt – sterker maken. Met 
Rabo ClubSupport beslissen leden mee via welke clubs en 
verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt 
geïnvesteerd in de lokale samenleving. Als Rabobank lid bepaal jij 
namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: 
jouw stem is geld waard. Goed voor de club en geweldig voor de 
buurt. Vanaf 4 t/m 24 oktober krijgen de leden van de Rabobank een 
mailtje met een link om te mogen gaan stemmen. Leden van de 
Rabobank, stem op HSV De Kleine Voorn en geef jouw stem aan 
onze vereniging! We gaan het geld wat we hiermee hopen te krijgen 
gebruiken voor de jeugdbegeleiding binnen onze vereniging. Het is 
van het grootste belang om de vissende jeugd de basisbeginselen van 
het vissen bij te brengen, waardoor ze op een verantwoorde manier en 
met veel plezier kunnen gaan vissen. Dus elke stem is welkom om 
deze doelstelling te halen. In november vinden de uitreikingen van de 
Rabo ClubSupport cheques plaats. Meer info over deze actie is te 
vinden op https://www.rabo-clubsupport.nl/ 
Lid worden Rabobank 
Heeft u een rekening bij de Rabobank maar nog geen lid? U kunt op 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ kosteloos lid 
worden van de Rabobank. 

 

Koningsvissen 2021 
Op 18 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 Cees van Gils. En dat mogen we zeer bijzonder 
noemen, want Cees was in 2020 ook al Koning van onze vereniging 
en wist als eerste in de historie van onze vereniging deze titel te 
prolongeren. Als vereniging feliciteren we hem met het behaalde 
Koningschap en zijn naam zal weer worden toegevoegd aan de 
Koningsketting van de vereniging. 

 
Koning 2021 
 
Statutenwijziging 
Elke organisatie heeft interne regels. Bij verenigingen zijn deze regels 
in eerste instantie opgenomen in de statuten van de vereniging. 
Daarnaast bestaat er ook nog een huishoudelijk reglement waarin 
bepaalde regels verder uitgewerkt zijn. De voor onze vereniging 
geldige statuten en huishoudelijk reglement zijn op onze website voor 
iedereen te bekijken. Ze worden regelmatig gecontroleerd of de regels 
die erin staan nog kloppen. Zo niet dan moeten de statuten gewijzigd 
worden. Ook kunnen er bijvoorbeeld bepaalde wetten veranderen 
waardoor de statuten ook gewijzigd moet worden. Het bestuur van 
een vereniging kan de statuten niet zomaar wijzigen. Om de statuten 
te wijzigen moet er een hele procedure doorlopen worden. Op 1 juli 
2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
in werking getreden. Deze wet heeft een aantal gevolgen voor het 
functioneren van verenigingen en dus ook voor onze vereniging. De 
WBTR is geen zelfstandige wet, maar wijzigt een aantal bepalingen in 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het doel van de WBTR is het 
beter laten functioneren van rechtspersonen zoals verenigingen en 
stichtingen en om machtsmisbruik of belangenverstrengeling binnen 
het bestuur te beperken. De nieuwe wet heeft betrekking op alle 
verenigingen en dus ook op onze vereniging. In de nieuwe wet zijn 
verschillende zaken geregeld, waardoor het noodzakelijk is om de 
statuten van onze vereniging aan te passen.  
Van de belangrijkste zaken volgt hier een overzicht. 
In de wet is o.a. bepaald: 
 dat bestuurders het belang van de vereniging boven hun eigen 

belang moeten stellen; 
 dat van bestuurders verlangt mag worden dat zij hun taak naar 

behoren dienen te vervullen; 
 dat een bestuurder niet mee mag beslissen als er tegenstrijdige 

belangen voor de betreffende bestuurder zijn; 
 als er geen besluit genomen kan worden, omdat er teveel 

bestuurders niet mogen meebeslissen in verband met 
tegenstrijdige belangen, dan moet de Algemene Ledenvergadering 
die beslissing nemen; 
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 dat het niet meer toegestaan is dat één of meerdere bestuurders 
meer stemmen in een vergadering hebben dan de overige 
bestuurders. Vanaf nu hebben alle bestuurders evenveel stemmen. 
Bij onze vereniging was dit al het geval, want onze bestuurders 
hebben allen maar één stem in een vergadering; 

 dat bestuurders net als de overige leden één stem hebben in een 
Algemene Ledenvergadering. Maar dat zij de leden wel mogen 
adviseren over een te nemen besluit; 

 dat bestuurders geen deel mogen uitmaken van de Kascontrole-
commissie en de Commissie van beroep; 

 dat bestuurders nu ook persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen 
worden als er sprake is van wanbeleid. 

Naast de aanpassingen in onze statuten in verband met de nieuwe 
WBTR-wet stellen we ook enkele andere wijzigingen in de statuten 
voor. Zo wordt in de statuten geregeld dat: 
 het mogelijk is digitale vergaderingen te gaan houden; 
 nieuwe leden zich elektronisch kunnen aanmelden bij de 

vereniging; 
 het strafbaar is om in strijd met de statuten, reglementen en/of 

besluiten van de vereniging te handelen. 
Verder zullen er ook een aantal tekstuele wijzigingen plaatsvinden. 
Het voorstel tot wijziging van de statuten is tijdens onze Algemene 
Ledenvergadering op 18 augustus jl. ter goedkeuring aan de leden 
voorgelegd. Echter kon er toen geen geldig besluit genomen worden, 
omdat het daarvoor minimaal aantal benodigde leden niet aanwezig 
was. Daarom wordt er op 25 oktober a.s. een Extra Algemene 
Ledenvergadering gehouden waar alleen het voorstel tot wijziging van 
de statuten nogmaals behandeld zal gaan worden. Er kan dan wel een 
geldig besluit genomen worden ongeacht het aantal aanwezige leden. 
Zodra het voorstel voor de statutenwijziging goedgekeurd is zal onze 
secretaris een afspraak gaan maken bij de notaris om de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

statutenwijziging in een notariële akte vast te laten leggen. Pas vanaf 
dat moment worden de nieuwe statuten van kracht. 
 
Slotwoord 
Beste leden, tot slot nog een woord over het belang van vrijwilligers 
en het voortbestaan van onze vereniging. Om in 2030 het 100-jarig 
jubileum van HSV De Kleine Voorn te kunnen vieren is het nodig dat 
we voldoende bestuursleden en vrijwilligers gaan krijgen, zie het 
stukje over Bestuurstaken en vrijwilligers in deze nieuwsbrief. 
Mogelijk zal er tegen die tijd een ander gezelschap achter de 
bestuurstafel zitten die de vereniging draaiende houden. Hier moeten 
we nu al mee beginnen voordat het te laat is. Dit geldt ook voor het 
team van vrijwilligers.  
Wij kennen verschillende typen vrijwilligers:  
 de eenmalige vrijwilliger, die helpt na een oproep voor een 

bepaalde activiteit;  
 de regelmatige vrijwilliger, deze voert werkzaamheden uit op 

gezette tijden dat het hen past, zoals de controle op de benodigde 
visdocumenten en/of het helpen bij een deel van de wedstijden; 

 de tijdelijke vrijwilliger, deze kunnen maar een bepaalde tijd van 
het jaar ingezet worden omdat ze de rest van het jaar andere 
bezigheden hebben; 

 de ‘gebonden’ vrijwilliger, leden die een functie op zich nemen en 
daarmee geschikt zijn om deel uit te maken van het bestuur of 
coördinator te worden van één van de commissies. 

Neem echt contact met ons op om in een persoonlijk gesprek kennis 
met ons te maken en te kijken naar de mogelijkheden voor het 
vervullen van één van de vacatures en denk niet iemand anders doet 
het wel. U bent echt nodig en aan de ondersteuning zal het niet liggen 
om kennis en kunde bij te brengen voor deze taken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


