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Hengelsportvereniging Raalte 

 

 

Jaarverslag 2013 

 

Ledental 

 

Per ultimo december 2013 bedroeg ons ledental +/-947. In 2012 bedroeg het totaal aantal 

leden 940. Ons ledenbestand is op dit moment vrij stabiel te noemen.  

 

Contributie. 

 

De contributie voor 2013 werd vastgesteld op: 

 

Jeugdleden Federatieve vergunning  €    8,00 

Jeugdleden met jeugdvispas  €  12,50 

Leden vanaf 14 t/m 64 jaar  €  32,50 

B-Leden   €  15,00 

WAO en 65+   €  27,50 

Incassokosten Senioren  €    5,00 

Incassokosten Junioren  €    3,00 

 

Samenstelling bestuur 2013. 

 

1e Voorzitter  : A. Hullegie   

1e Secretaris  : H.J. Benter 

1e Penningmeester : H. Walraven  

2e Secretaris  : Vacant 

2e Penningmeester : J. Hilberdink (afgetreden mei 2013 / overleden september 2013)  

Bestuurslid  : A. Wiefferink  

 

Samenstelling wedstrijdcommissie 2012. 

 

Voorzitter  : A. Wiefferink 

Leden  : E. Averdijk 

    R. Regel 

    H. Tibben  

    J. Spieker 

    F. Meijerman 

    J. Hoogendijk 
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Vergaderingen. 

 

Uw bestuur en wedstrijdcommissie was het afgelopen jaar 9 maal bijeen. Dit is inclusief de 

uitreiking van de vergunningen en het bezoeken van vergaderingen van onder andere Rayon 4 

en de sportvisserij Oost Nederland. Daarnaast waren er de benodigde contacten met de zus-

tervereniging uit Mettingen.  

 

Homepage. 

 

In 2013 zijn wij overgestapt naar een nieuwe website. Ondanks dat vorig jaar de geluiden 

werden gehoord dat de ontwikkelomgeving nogal storingsgevoelig was is de werkgroep verder 

gegaan met het inrichten van de nieuwe site. In 2013 is de site onderhouden door Henk Ben-

ter. Deze site wordt met name ronde de maanden mei en juni bezocht i.v.m. de vermelding 

van de uitslagen van onze wedstrijden, etc.. Vanuit het bestuur denken we dat de nieuwe op-

zet enorm geslaagd is. Vanuit den lande krijgen wij ook complimenten over hoe het e.e.a. er 

uit ziet. Er is ook gedacht over het opzetten van een nieuwsbriefmodule. Deze module is wel 

verkrijgbaar bij Sportvisserij Nederland, maar nog erg kostbaar om deze in te voegen. De kos-

ten bedragen eenmalig 125 euro voor de opmaak en 20 euro per maand aan hostingskosten. 

 

Drostenkamp / Raalte Noord. 

 

Het afgelopen jaar werd er weer volop gevist in de Drostenkamp. Het nachtvisverbod is nog 

steeds van kracht en zal van kracht blijven. Er werden in 2013 volop activiteiten gepland in en 

om de Drostenkampvijvers t.w. Jeugdcompetitie / Avondcompetitie Senioren / Jeugddag 

Sportvisserij Oost Nederland (ook in 2013 weer in Raalte) / 7-dorpenwedstrijd / Stoppel-

haenewedstrijd / Karperwedstrijd. Daarnaast komen er bij ons ook aanvragen binnen van an-

dere verenigingen, die ook graag een wedstrijd in de Drostenkamp willen onderbrengen. 

 

Naast het organiseren van wedstrijden in de Drostenkamp werd er door bestuur, wedstrijd-

commissie en vrijwilligers ook schoongemaakt. Voor zover mogelijk werd zwerfvuil etc. verwij-

derd en in overleg door de gemeente Raalte afgevoerd. 

 

In 2013 is er ook contact gelegd met bijzonder opsporingsambtenaar dhr. Wolters die woon-

achtig is in Raalte en voor ons controleactiviteiten verricht in de Drostenkamp.  

 

Wedstrijden. 

 

De wedstrijdcommissie organiseerde de volgende wedstrijden, waarvan later verslag: 

 

- De jaarlijks reguliere competitie voor junioren en senioren. 

- Een ouder/kind wedstrijd 

- Een karperwedstrijd voor de jeugd. 

- De senioren avondcompetitie. 

- De Stoppelhaenewedstrijd voor jeugd t/m 15 jaar. 

- De Pompdagenwedstrijd Heino voor jeugd t/m 15 jaar. 

- De wedstrijd tegen de Mettingers in Raalte. 

- De wintercup 2013 / 2014 met als eerste wedstrijd de snertwedstrijd. 

- Door leden werd er een barbequewedstrijd georganiseerd in de Drostenkamp. Na afloop 

werd er niet gebarbecued, maar nageborreld bij Carma Catering aan de Wechelerweg al-

waar een keurig buffet klaar stond. 
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Jeugdcursus. 

 

In 2013 vond er wederom een jeugdcursus plaats, ditmaal bij Carmel College in Raalte. Aan 

deze cursus deden helaas maar 14 kinderen mee en twee arbeidskrachten van Sportvisserij 

Oost Nederland. In 2014 zal de jeugdcursus wederom in de agenda komen. 

 

Vrijwilligers. 

 

De activiteiten in 2013 zijn mede tot stand gekomen door de inbreng van vrijwilligers, waarop 

wij als vereniging elk jaar weer een beroep kunnen doen. Vanaf onze kant willen wij deze vrij-

willigers dan ook graag bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. 

 

De Voorzitter,     De Secretaris, 

 

 

 

 

A.Hullegie     H.J. Benter 


