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Balkbrug, 5-10-2020 
 
 
 
Beste hengelsportlid, 
 
Vanaf half maart 2020 heeft het coronavirus Nederland en de gehele wereld in haar greep. 
Activiteiten en gebeurtenissen die voor maart 2020 nog heel normaal waren zijn dat nu 
ineens niet meer. Uiteraard hopen wij als bestuur dat het met u, uw gezondheid en uw 
naasten goed gaat.  
 
Voor ons als bestuur zijn het ook bijzondere tijden. Vergaderingen hebben lange tijd niet 
kunnen plaatsvinden evenals (jeugd)viswedstrijden en andere activiteiten. Communicatie 
heeft gelukkig nog wel plaatsgevonden gebruikmakend van de digitale mogelijkheden. 
Recentelijk hebben wij als bestuur voor het eerst, rekening houdend met de gewenste 
afstand, weer fysiek met elkaar vergadert. Daarin hebben we besproken om onze leden een 
update te geven over de stand van zaken, mede doordat de geplande Algemene 
Ledenvergadering van 17 maart 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden. 
 
Op de volgende pagina’s vinden jullie in verkorte versie de volgende informatie: 

 Jaarverslag 2019 en update 2020 
 Financieel verslag 2019 en contributie 2021 

 
Mochten jullie naar aanleiding van het lezen van deze informatie vragen hebben dan kunnen 
jullie deze stellen door een e-mail te sturen naar penningmeester@hsvbalkbrug.nl. Wij 
hebben als bestuur een vergadering gepland voor eind november om dan de gestelde vragen 
te bespreken en vervolgens van een antwoord te voorzien. 
 
Wij hopen u als bestuur weer te mogen verwelkomen bij onze Algemene Ledenvergadering in 
2021, uitgaande van de juiste omstandigheden. De uitnodiging van de Algemene 
Ledenvergadering en overige documenten voor het visseizoen 2021 zullen worden geplaatst  
op www.hsvbalkbrug.nl 
 
 
 
 
Bestuur HSV “Ons Genoegen” Balkbrug  



 
 

 

 

Hengelaarsvereniging “Ons Genoegen” Balkbrug 

Jaarverslag 2019 en update 2020 

 

1. Bestuur 
Het bestuur is in 2019 ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2018. Dat betekent ook dat de 
vacature voor een nieuwe secretaris niet is ingevuld. Ernst-Jan heeft op de achtergrond zijn 
rol als secretaris voortgezet, echter is dit voor zowel Ernst-Jan als de vereniging geen 
prettige situatie.  
 
Het verjongen van het bestuur alsook het vergroten van de groep vrijwilligers is een serieus 
aandachtspunt voor de toekomst van de vereniging. In deze huidige bestuurssamenstelling 
kunnen we nog wel even vooruit, maar er komt een moment dat de oudere bestuursleden 
afscheid zullen gaan nemen. In de meest recente vergadering van 2020 heeft huidig 
bestuurslid Ronald Nijhof aangegeven de rol van secretaris te willen overnemen van Ernst-
Jan. Hier zijn wij als bestuur alsook Ernst-Jan erg content mee. De overdracht van de rol zal 
in het 4e kwartaal van 2020 plaatsvinden. Via deze weg willen wij Ernst-Jan vast danken 
voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. 
 
2. Viswateren  
De Belte is zowel in 2019 als 2020 flink onderhanden genomen. Een groep vrijwilligers 
onder leiding van Ronald Nijhof hebben diverse snoei- en opruimwerkzaamheden verricht. 
Visstekken zijn beter begaanbaar gemaakt en dode takken zijn uit het water gehaald. 
Daarnaast zijn er ook lelieplanten geplaatst in een ondiepe hoek van de vijver. Deze zijn 
goed aangeslagen gedurende het jaar en de bedoeling is om dit de komende jaren verder uit 
te breiden. Onze dank gaat hierin uit naar Freek Fieten die ons hierop attendeerde maar ook 
bijzonder hulpvaardig is geweest in het planten van de lelies.  
 
Binnen het bestuur hebben we ook besloten om wederom vis aan te kopen om het vispeil in 
de Belte op peil te houden. Het is belangrijk om in de Belte een goed visbestand te hebben 
zodat het aantrekkelijk is voor leden en toekomstige vissers om in de Belte te vissen. De 
levering van de vis heeft in maart 2020 plaatsgevonden. Daarnaast hebben we besproken 
om het karperbestand in de Belte uit te breiden. Na de aankoop in 2011 is er geen 
uitbreiding meer geweest en om een stabiel bestand te behouden is aanvulling nodig. De 
verwachting is dat eind 2020/begin 2021 de levering zal plaatsvinden.  
 
Het viswater De Ommerschans heeft in het voorjaar van 2020 een flinke boost gekregen 
doordat een aantal visplekken weer goed begaanbaar zijn gemaakt. Dank voor deze 
inspanningen gaan uit naar Gait ter Horst en Frank Seinen die de nodige uren hebben 
gespendeerd om dit voor elkaar te krijgen. Het resultaat was er ook naar, daar er in het 
huidige visseizoen veel is gevist door de leden.  
 
De Bosvijver is een gecompliceerder water gezien het Landschap eigenaar is van dit water. 
Als bestuur hebben we geconstateerd dat de huidige visplekken minder goed bevisbaar 
worden. Wij zullen hiertoe actie ondernemen en contact leggen met het Landschap om de 
mogelijkheden tot verbetering van de visplekken te bespreken.  



 
3. Leden 
Het ledenaantal is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Op peildatum oktober 2019 had 
de vereniging in totaal 365 leden. Een jaar eerder waren dat 403 leden. Het bestuur hoopt 
dat door de investeringen in de Belte het ledenaantal in de komende jaren weer licht zal 
gaan stijgen, met name met jeugdige vissers.  
 
In 2020 zijn helaas twee boegbeelden van onze vereniging kort na elkaar overleden, te 
weten Johan Nijland en Jan van Goor. Beiden zijn van onschatbare waarde geweest voor de 
vereniging, onder andere op het gebied van de jeugdvisserij, onderhoud van onze viswateren 
en bestuur.  
 
De huidige coronasituatie heeft voor de hengelsportverenigingen een positief effect op de 
ledenaantallen. Dat is voor ons niet anders en we zien een toename in het aantal leden van 
ongeveer 15%.  Op moment van schrijven zitten we weer boven de 400 leden. Uiteraard 
hopen wij dat, mede gezien de investeringen in onze viswateren, dat het aantal in 2021 nog 
verder oploopt.  
 
4. Informatieverspreiding 
De wijze waarop wij jullie als leden informeren vond tot voor korte tijd geheel via papier 
plaats. Wij als bestuur vinden dat dat niet meer bij de huidige tijdsgeest past en jaarlijks 
kost ons dat ook veel geld. Wij hebben ervoor gekozen om de informatieverspreiding aan 
onze leden volledig digitaal te laten plaatsvinden. Wij hebben als vereniging een prachtige 
website (www.hsvbalkbrug.nl) en beschikken ook over een Facebookpagina 
(Hengelsportvereniging Ons Genoegen Balkbrug). Via deze digitale wegen kunnen wij jullie 
goed informeren en kunnen jullie tevens de benodigde informatie vinden als lid.  
 
5. Verwachtingen komende periode 
Het visseizoen 2020 loopt voor de meeste vissers op z’n eind. De dagen worden korter en 
weersomstandigheden worden uitdagender om nog rustig en ontspannen te kunnen vissen. 
Uiteraard zijn er ook vissers in ons midden die zich niet laten weerhouden van kou of regen. 
De komende maanden zullen wij als bestuur de fysieke vergaderingen (indien de 
omstandigheden het toelaten) weer oppakken en ons bezig gaan houden met het 
toekomstbestendig inrichten van het bestuur en de vereniging. De eerste stap is gezet met de 
invulling van de rol van secretaris. Echter staan wij nog steeds te springen om verdere 
uitbreiding van het bestuur. Schroom dus niet om je enthousiasme toe te voegen binnen het 
bestuur! 
 
Ander speerpunt is om meer jeugdige vissers naar de waterkant te krijgen. De eerste 
stimulans heeft in 2020 al plaatsgevonden door het verstrekken van gratis 
jeugdvergunningen voor kinderen tot 14 jaar (zie de website www.hsvbalkbrug.nl voor een 
toelichting). Daarnaast zijn vangsten van voornamelijk witvis in de Belte weer goed te 
noemen. De investeringen in het visbestand betalen zich daarmee uit! 



 

 

Hengelaarsvereniging “Ons Genoegen” Balkbrug 

Financieel verslag 2019 en contributie 2021 

 
 

 
 
Het jaar 2019 is afgesloten met verlies van ruim € 1.700, hetgeen afwijkt van de opgestelde 
begroting voor 2019. In de begroting voor 2019 is rekening gehouden met een verlies van 
ongeveer € 900. Dit grotere verlies is toe te schrijven aan een lichte daling van het aantal 
leden, de contributieverhoging die een jaar te laat is doorgevoerd (hierdoor te weinig 
inkomsten uit contributie) en hogere kosten aan Sportvisserij Nederland. Daarnaast is onze 
liquiditeitspositie afgenomen door betaling van ons aandeel in de vissteigers aan het 
Ommerkanaal ter hoogte van het buurthuis.  
 

 
 
Hoe 2020 er financieel uit zal zien is nog niet duidelijk. Er is sprake van een toename in het 
aantal leden wat dus extra inkomsten met zich mee zal brengen. Ook zijn er minder 
wedstrijden gevist dan in een regulier jaar, wat minder wedstrijdkosten betekent. Aan de 
andere kant is wel geïnvesteerd in onze viswateren en het op peil brengen van het visbestand.  
We zullen moeten blijven investeren in vooral de Belte en onze leden. In 2018 is daartoe de 
eerste stap gezet middels de aankoop van vis en in 2019 en 2020 is er divers onderhoud 
gepleegd aan de Belte. We willen als vereniging weer meer energie steken in het 
enthousiasmeren van de jeugd. Dit door het vissen onder de aandacht te brengen op de 
basisscholen en de jeugd de mogelijkheid te geven gratis te vissen in de Belte. Deze 
investeringen moeten ertoe leiden dat de aantrekkelijkheid van de Belte wordt vergroot en 
daarmee ook weer een ledengroei bij de jeugd gerealiseerd kan worden.  
 
Door de investeringen die we in de afgelopen jaren al hebben gedaan draaien we als 
vereniging verlies. En met het besluit binnen het bestuur om de investeringen te continueren 
in de komende jaren willen wij niet verder interen op ons verenigingsvermogen. Als gevolg 
hiervan zal de contributie verhoogd worden ingaande vanaf de Vispas 2021 (incassomoment 
november 2020). Het lidmaatschap voor een seniorlid zal € 35,00 gaan bedragen en een 
zogenoemd sublidmaatschap € 12,50.  


