
NIEUWSBRIEF 

Beste leden van HSV de Ruisvoorn, 

het jaar 2021 loopt ten einde en als vereniging hebben wel wat activiteiten kunnen 

beleven maar niet zoals twee jaar geleden als normaal beschouwend. 

Helaas gooit corona nogal wat roet door onze activiteiten.  

Toch hebben we met senioren en de jeugd toch wat kunnen doen.  

Het kaartseizoen duurde slechts een avond, daarna kwamen er beperkende maatregelen 

om de voortdurende pandemie onder controle te krijgen. 

Het afgelopen jaar hebben wat wijzigingen  plaats gevonden in de samenstelling van de 

kaart- en jeugdcommissie.  

Piet en Greet hadden te kennen gegeven om te stoppen, mede ingegeven door de 

coronaperikelen. Kees de Gram en Wil de Gans, geen onbekenden, zullen nu de kar gaan 

trekken. Een start hebben we gemaakt met slechts één avond, die ook minimaal bezocht 

is. Dit is door de corona die tot voorzichtigheid maant. Volgend jaar hopen we wel een 

goed start te maken.  Piet en Greet bedankt voor jullie jaren lange inzet. 

 

De Schakel zit nu zonder beheerder en dat gaat alle vaste gebruikers van de Schakel aan. 

De activiteiten die er nu zijn in de Schakel worden door een handjevol vrijwilligers gedaan 

om de Schakel als dorpshuis te kunnen gebruiken en te behouden. Door de corona zijn er 

ook minder inkomsten voor de Schakel en de vaste lasten gaan door en steun vanuit de 

gemeente is ook niet royaal. Aan de vaste gebruikers van de Schakel wordt ook een 

bijdrage gevraagd, ik vraag hierom voor begrip. Het zijn lastige en moeilijke tijden dus 

elkaar een beetje steunen kan geen kwaad denk ik.  

De botensteiger is inmiddels gerenoveerd en alles ziet er keurig uit en kan weer jaren 

mee. Van Sportvisserij Nederland hebben een flinke bijdrage gehad in de kosten. Het 

project heeft meer dan anderhalf jaar in beslag genomen vanaf het idee om te 

renoveren tot de laatste schep grond. Er moesten vergunningen worden aangevraagd 

bij de gemeente en het waterschap. Gaat veel tijd en ergernis overheen voordat alles 

op papier is goedgekeurd en je kan zeggen we gaan de opdracht geven om het uit te 

voeren. 

  

 



 

De jeugdcommissie gaat een nieuwe start maken met vier nieuwe leden en dat zijn 

twee dames en twee mannen. De namen zijn Petra Potters, Willeke Velis, Gerrit 

Blommers en Sjoerd Snel. Rinus had aangegeven dat hij het wat rustiger aan wilde 

doen en zo hebben Petra en Gerrit het overgenomen. Later zijn Willeke en Sjoerd 

benaderd die ook interesse om de jeugd te werken.  

Voor volgend jaar komt er een mooi programma voor de jeugd en zeker een 

jeugdviscursus als corona weg is.!!! Piet van Hees gaat door en Rinus blijft wel 

betrokken bij het jeugdvissen. De jeugdcommissie kan verder zijn werk doen. 

 

De visrecht huurovereenkomst op de Dooie Linge is na lang beraad in een nieuw jasje 

gestoken en weer van deze tijd. De oude overeenkomst was van 1989 als ik mij goed 

kan herinneren. Bij deze huurovereenkomst is ook aan vast gekoppeld een 

gebruikersovereenkomst voor de grond die wij van Staatsbosbeheer gebruiken bij het 

kommetje. Klein strookje langs het water en de steiger die gedeeltelijk in het water 

van Staatsbosbeheer staat. Deze overeenkomst kost ons eenmalig 150 euro ex btw.  

Verder is een overleg opgestart met alle hengelsportverenigingen van de gemeente 

West Betuwe. Dit naar aanleiding van het sportbeleid van West Betuwe waarin wij als 

hengelsport niet voor uitgenodigd waren. In de tweede bijeenkomst hebben we een 

brief opgesteld en naar alle fractie van de politieke partijen gestuurd  met een aantal 

vragen hoe men denkt over de hengelsport en wat wij kunnen verwachten.  

Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tot op heden zijn er drie 

reactie geweest.  Wij als hengelsport vragen niet om subsidie maar om medewerking 

om het e.e.a. te  kunnen realiseren. Nadere info volgt als ik meer te melden heb.  

Op de volgende ledenvergadering hoop ik hierover meer te kunnen vertellen. 

Tot slot wil ik iedereen danken die zich voor de vereniging het afgelopen jaar heeft 

ingezet. Blijf waakzaam op je gezondheid en hopelijk komt het nieuwe normaal snel, 

zodat we weer zonder beperkingen activiteiten kunnen organiseren en zo de sociale 

kant van ons allen weer een zet in de goede richting kunnen geven. 

Ik wens u allen een gezond en mooi 2022 toe en hopen elkaar weer snel te kunnen 

ontmoeten. 

de voorzitter 

 

 


