
Jaarverslag van de H.S.V.”tStekelbaarsje 2016 

Nieuwjaarsreceptie/wedstrijd 

Ook het jaar 2016 begon met de inmiddels traditioneel geworden 

nieuwjaarsreceptie met aansluitend een lunch en een borrel in putzicht de 

voorzitter heft met ons het glas op een voorspoedig 2016. 

Ledenvergaderingen 

Het afgelopen jaar waren er twee ledenvergaderingen een extra vergadering 

op 12 januari waarin de leden werd gevraagd om tekenbevoegdheid om te 

komen tot vaststelling van notarieel goedgekeurde statuten.En de A.L.V.Op 9 

februari waarin o.a. toestemming werd verleend tot tekenbevoegdheid voor 

het vestigen van een recht van opstal voor gebouw putzicht. 

Bestuursverkiezing 

Arie de Koning en Lex Kruis zijn aftredend en worden door de vergadering voor 

een nieuwe periode van drie jaren benoemd. Arie geeft aan dat dit zijn laatste 

periode als voorzitter van de vereniging is. 

Visuitzetting  

Wederom dit jaar weer voornamelijk karpers in de kleine put en brasems in de 

grote put.Ook dit jaar 50kg voorns in een speciaal daartoe ingericht gedeelte 

van de achterste sloot afgeschermd met netten zodat de aalscholvers er niet bij 

kunnen en wij ze naar behoefte kunnen uitzetten in de grote put. 

Wedstrijden 

De wedstrijden zoals daar zijn jeugd senioren competitie en O.L.C. mogen zich 

in een steeds grotere belangstelling verheugen een deelnemersveld van meer 

dan dertig vissers is eerder normaal dan uitzondering.Ook de familiedag werd 

goed bezocht ondanks het toch minder mooie weer. 

Onderhoud Gebouw en Groen 

Ook dit jaar weer een enthousiaste ploeg vrijwilligers die hebben zorg gedragen 

voor het nodige onderhoud aan gebouw en groen.Het moge duidelijk zijn dat 

het zonder deze mensen niet lukt. Toch wil ik enkele apart noemen en dan in 



de eerste plaats Koos Hoekwater die alle steigers in een jaar wist te renoveren 

zowaar een applausje,(applaus) waard en Gerrit die het voetpad weer 

begaanbaar maakt en piet die er altijd is en joop niet eens lid en Dirk van 

Straten en en en en ,al die mensen,ze zijn onmisbaar, en maken de vereniging 

de vereniging die ze nu is ,dank dank dank. 

Gerealiseerd. 

Ik ontkom er niet aan om een lijstje van zaken te geven die dit jaar zijn 

gerealiseerd. Om te beginnen de al eerder genoemde steigers en het voetpad 

maar ook de installatie van de windmolen het aanpassen van de 

oeverbeschoeiing het maken van een kweekvijver in de achterste sloot maar 

ook notarieel goedgekeurde statuten en een nieuwe website. 

Vergaderen. 

Bestuurlijk gebeurde er natuurlijk ook het e.e.a. Het Bestuur kwam zeven  maal 

bijeen er waren twee ledenvergaderingen één wedstrijd vissersavond en 

eenmaal kwam de commissie visstandbeheer bijeen. 

Tot slot 

Samenvattend mogen we zeggen dat 2016 voor de vereniging een geslaagd jaar 

was ongetwijfeld zijn er zaken of dingen niet genoemd maar deze zijn zeker 

genoemd en opgetekend in de diverse verslagen en notulen die gemaakt zijn. 

De vereniging telt op 07-02-2017  370 leden incl: de zes leden voor het leven. 

 

Dirk van Meurs (secretaris)  


