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In 2020 is het aantal leden gestegen naar 2104 (december 2020) er waren 74 leden die hun contributie 
hebben opgezegd c.q. niet betaald, ook zijn er enkele leden overleden.  

Er hebben zich inmiddels voor 2021 weer diverse nieuwe leden bij ons aangemeld, het ledenbestand 
bestaat momenteel uit 2200 leden. 

De leden administratie is ook dit jaar goed verlopen bij  Sport Visserij Nederland, wij hebben veel minder 
administratie . Voor de penningmeester en secretaris is dit een grote verlichting in hun werkzaamheden.  

Door het corona virus zijn  er minder wedstrijden gevist. 

Bij het Wijchens Ven is het pad en de wei daar aansluitend weer in orde gemaakt ook bij de aanleg 
steigers  waren diverse gaten ontstaan, er is nu versteviging aangebracht en de gaten zijn gedicht.  

De  botenhelling is opgeknapt zodat men de boten beter op de kant kan krijgen. 

Bij de vijver klapstraat is op de hele vijver de waterpest verwijderd ook zijn er diverse struiken die daar  

het vissen onmogelijk maakte weggesnoeid. 

Bram Jacobs heeft in 2020 weer 2 dagen georganiseerd met de B.S.O. leerlingen, de ander viscursussen 
van de basisscholen  zijn niet doorgegaan vanwege de corona. 

Ondanks het coronavirus is het forelvissen toch door gegaan , er hadden zich 120 personen aangemeld. 
Wim Dinnessen en Jos Detmers hebben  het forelvissen dit jaar weer prima georganiseerd, waarvoor 
nog onze dank. 

Het afmelden is nu beter geregeld. Het waren weer zeer zonnige en gezellige dagen. 

De feestavond van 2020 heeft dit jaar niet plaats gevonden  i.v.m. het coronavirus.  

Omdat wij ieder jaar een goed doel willen ondersteunen, door de opbrengst van de loterij tijdens de 
feestavond te doneren, had het bestuur besloten om voor de voedselbank dit jaar toch € 1000,00 over te 
maken. 

Op de Loonse waard was de beroepsvisser weer actief, hij is gecontroleerd door de boa`s van zuidwest 
Nederland, de rapporten van deze controle zijn doorgestuurd naar de N.V.W.A., deze zullen bekeken 
worden of deze beroepsvisser terecht mag vissen op de gehele Loonse Waard. 

Wij wachten de uitspraak hiervan af. 

Over het algemeen is dit weer een goed jaar geweest. 

We gaan er weer met volle moed tegenaan en hopen er een succesvol jaar van te maken. 
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