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Besluitvorming 

Zoals jullie wellicht hebben gelezen zijn er bij de start van het nieuwe visseizoen een aantal veranderingen 

doorgevoerd. Deze besluitvormingen zijn tot stand gekomen met een aantal zaken in ons achterhoofd: 

- Door het overlijden van Rinus vd Linden is er achter de schermen veel veranderd. Zijn invloed was 

zodanig groot, dat we snel moesten doorschakelen om continuïteit en stabiliteit te garanderen. 

- Covid19 heeft ervoor gezorgd dat we al meer dan 2 jaar geen ledenvergadering hebben kunnen laten 

plaatsvinden. Vanzelfsprekend zal de ALV dit jaar wel ingepland worden (mits de situatie omtrent 

Covid19 niet verandert). We hopen daarbij op een grote opkomst om zodoende de ingezette weg te 

evalueren. Er zal snel een datum ingepland worden! 

Controleurs 

Je hebt het vast wel gemerkt, we zijn qua controle een nieuwe weg ingeslagen. De huidige controleurs zijn 

vaker aan het water te vinden en bieden een luisterend oor voor de aanwezige leden. 

- Een controleur heeft als taak om controle uit te voeren op het regelement en constateringen door te 

geven aan het bestuur. 

- Als lid kan je altijd feedback geven aan de controleurs omtrent verenigingszaken. Deze worden 

doorgegeven aan het bestuur. De controleur zal nooit met het lid in discussie gaan. 

We willen iedereen bedanken voor de oplettendheid en scherpte aan het water. Samen staan we sterker en 

zorgen we voor een prettige plek voor het uitoefenen van onze hobby!          

Snoeiwerkzaamheden 

Om de veiligheid van de vis te garanderen worden alle takken die in het water groeien/hangen door de 

vereniging verwijderd. Er is namelijk gebleken dat er enorm veel (onder)lijnen verwikkeld zitten in de takken. 

Hierdoor komt de veiligheid van de vis in gevaar. Daarnaast is er is met de aanwezigheid van lelie en riet 

voldoende plek aanwezig welke kunnen dienen als schuilplaats voor vis. 

Als laatste kijken we naar de stekken zelf. Het kan zijn dat je wordt belemmert door de naastliggende takken 

om veilig in de eigen zone te kunnen vissen. Ook dit kan een reden zijn voor snoeiwerkzaamheden, je kunt 

hierover melding maken via het bekende email adres of bij de controleur. Ook de gemeente heeft onderhouds-

snoeiwerkzaamheden verricht, voornamelijk het grovere werk aan bomen waarbij het i.v.m. veiligheid nodig 

was. Verder is de gemeente op de hoogte van de kuilen in het zandpad en zullen ze nog een prullenbak 

plaatsen aan de korte kant van het eiland.  

Vissen in sectoren 

Per 01-01-2022 hebben de sectoren waarin gevist mag worden een kleine aanpassing ondergaan. 

De sectoren waren voorheen ingedeeld voor twee personen en werden voornamelijk gebruikt voor de karper 

koppelwedstrijd. Door de jaren heen zijn er meerdere stekken verandert waardoor een nieuwe indeling 

noodzakelijk was. Het verplicht vissen in sectoren zorgt voor minder discussie en dus een positievere sfeer aan 

de waterkant. Daarnaast heeft het vissen in sectoren het voordeel dat er op iedere stek met voldoende ruimte 

gevist kan worden.  

 

Kwaliteit van het water 

Er is geconstateerd dat er veel slib en wier op de bodem ligt, het bestuur onderzoekt momenteel hoe en of we 

dit kunnen bestrijden. Tips zijn welkom en mogen gestuurd worden naar info@hsvdekleuter.nl. 

 

Inschrijven karper koppelwedstrijd 

Inmiddels wordt er achter de schermen gewerkt aan de organisatie van de eerste karper koppelwedstrijd 2022. 

Afgelopen periode heeft er door een fout in het systeem een inschrijfformulier op de website gestaan. Deze 

inschrijvingen zijn vanzelfsprekend niet geldig. Houd de website in de gaten voor de aankondiging voor het 

inschrijven van de eerste karper koppelwedstrijd van 2022.   
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