J A A R V E R S L A G: 2019
In 2019 is het aantal leden gestegen naar 1458 leden (december 2019) er waren 74 leden die hun
contributie hebben opgezegd c.q. niet betaald, ook zijn er enkele leden overleden.
Er hebben zich inmiddels voor 2020 weer diverse nieuwe leden bij ons aangemeld, het ledenbestand
bestaat momenteel uit 1528 leden.
De leden administratie is goed verlopen bij Sportvisserij Nederland, wij hebben veel minder
administratie, voor de penningmeester en secretaris is dit een grote verlichting in hun werkzaamheden.
Bram Jacobs heeft in 2019 bij 3 scholen in Wijchen 6 maal een cursus vis les gegeven en heeft 2 maal
een praktische dag voor de B.S.O. gegeven ondersteund door leden van de vereniging.
De scholen en B.S.O. zijn hier erg enthousiast over.
Voor Bram een speciaal woord van dank voor het geven van die lessen.
We hebben dit jaar ook een open jeugdwedstrijd gehouden bij het Wijchens Meer, er hadden zich 30
vissertjes aangemeld, iedereen die meedeed kreeg een prijsje, er was een beker voor de grootse vis en
wie de meeste lengte vis had gevangen.
De vereniging heeft 29 wedstrijden georganiseerd. Merendeels aan de stromende maas, de Loonse
Waard en ook twee op de karper vijver te Rijkevoort. Onze wedstrijden worden nog altijd goed bezocht
en verlopen zonder problemen. Er worden dan ook behoorlijk competitief maar ook sportief gevist.
Enkele leden hebben een facebookpagina ‘SKP HSV Altijd Tevreden gestart. Hier kan men alles vinden
over ons Karper project. Vangsten van de uitgezette spiegel karpers in de door ons beheerde wateren
kunnen worden terug gemeld.
In samenwerking met boer Jansen is er een opruimactie aan de Loonse Waard gerealiseerd.
Dit jaar was er veel commotie omdat men aan het Wijchens Meer een theehuis wilde realiseren in de
toekomst, hierop kwam vanuit de gemeenschap veel reacties met o.a. een petitie waarop veel werd
gereageerd. Uiteindelijk is er bij de gemeente een streep doorgehaald om dat te realiseren. Wat er
verder precies wel gaat gebeuren is nog niet bekend.
Ook dit jaar was er weer forelvissen, 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 2019 was dit jaar als vanouds, ook de jaarlijks loterij was weer een groot succes, deze
avond was weer erg gezellig en goed geslaagd!
De opbrengst van de loterij gaat zoals gebruikelijk naar een goed doel in onze gemeente, dit jaar gaat
het naar Scouting Alverna Wijchen.
Er heeft een bestuurslid te kennen gegeven ermee te willen stoppen in 2020 n.l. Fred Walk.
Het bestuur heeft nog geen actie ondernomen om deze vacature te willen opvullen.
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.
Aldus opgemaakt 4 Maart 2020
J.A. Kerstens - Secretaris

G. Pekel – Voorzitter.

