
Lochem 15 april 2014 
 
 

Van de voorzitter. 
 
Op de jaarvergadering van 13 februari 2014 heeft er een bestuurs wisseling plaats 
gevonden.  
Laurens Molenkamp heeft door de drukke werkzaamheden met zijn eigen adviesbureau 
een gezin met drie jonge kinderen, moeten vaststellen dat hij de rol van voorzitter niet 
meer op de juiste manier kon invullen.  
Laurens blijft wel betrokken bij de vereniging als adviseur en uiteraard als lid en zal ook 
nog wel zijn wedstrijdjes meevissen in competitieverband.  
Op de jaarvergadering is de heer A.Ordelman gekozen als secretaris. 
 
Als nieuwe voorzitter zal ik mij even aan u voorstellen. 

Naam: Jan Kamphuis, ik ben 64 jaar en gepensioneerd lasser. 
Vissen doe ik al vanaf mijn 6de jaar. Ik doe aan wedstrijd vissen en nu ik 
met pensioen ben heb ik de oude liefde het vissen op karper weer 
opgepakt. De ervaring al bestuurder in de hengelsport heb opgedaan 
eerst als bestuurslid en later als secretaris bij de toenmalige 
Hengelsport Federatie De Oude IJssel. Na de fusie naar de Hengelsport 
Federatie Midden Nederland heb ik nog zitting in de wedstrijd 
commissie van Midden Nederland. 

 
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen als voorzitter 
van Hengelsport  Vereniging ”De Brasem” Lochem. 
Verder bestaat het bestuur uit Secretaris A.Ordelman, penningmeester A.Wissink 
En de bestuursleden R.ten Have en R.Driessen.  
Rob Driessen is de jeugd coördinator en gediplomeerd  vismeester. 
De wedstrijd commissie bestaat uit de volgende heren R.ten Have, T.Verhoeven, 
L.Schäfer en B.Wentink.  
Als voorzitter zijnde zal ik deze heren waar mogelijke  ondersteunen.  
Verder zal ik af en toe een stukje schrijven over allerlei zaken die met de vereniging en 
of vissen te maken hebben.  
Dit zal onder de noemer Van de voorzitter te lezen zijn op de website van de 
hengelvereniging. 
Als u mij aan het water treft en hebt je vragen, opmerkingen of suggesties kom dan 
gerust een praatje maken. Dit kan ook via het contactadres. 
 
Contactadres : Noorderbleek 59 
                               7241 BS Lochem   Tel: 0573 – 251248 of 06 – 13071777. Na 18.00 uur                                                                                                                
                             E-Mail: hlvdebrasemlochem@hotmail.com      
E-Mail website: http://debrasemlochem.mijnhengelsportvereniging.nl 
 
 
Met vriendelijk groet,  
 

 
 
Jan Kamphuis 
Voorzitter 
HLV “De Brasem” Lochem 
 
 


