
 
Lochem, maart 2015 

 
Van de voorzitter. 

 
Beste sportvrienden / vriendinnen, 
 
Het is half maart en de eerste mooie dagen komen er weer aan met  oplopende temperaturen.                
Het wordt weer tijd om te gaan vissen.  
De jaarvergadering is weer geweest deze is door omstandigheden een maand later gehouden. 
Dit was mijn eerste jaarvergadering als voorzitter.  
De vergadering is in een goede sfeer verlopen en hoop dat er de volgende jaren meer leden op de 
jaarvergadering komen, het zijn vaak de ereleden en de wedstrijdvissers die aanwezig zijn.  
Op de vergadering is besloten om de contributie te verhogen met 1,75 euro.  
Dit is noodzakelijk omdat de kosten zijn gestegen denk hierbij aan bijvoorbeeld de kosten van 
porto, papier en enveloppen, ook is het bestuur van vijf naar zeven bestuursleden gegaan, dit om 
de werkzaamheden meer te kunnen spreiden. De nieuwe bestuursleden zijn A.H.Verhoeven en 
L.Schäfer, deze heren zijn al jaren actief in de wedstrijdcommissie en hebben het afgelopen jaar 
als aspirant bestuurslid ervaring opgedaan. Ook hier is de vergadering mee akkoord gegaan.  
Het bestuur zal de komende tijd op de diverse jaarvergaderingen van de Hengelsport Federaties 
aanwezig zijn. Na de vergadering zijn de winnaars van de competitie 2014 gehuldigd.  
Ook hebben we onze oud voorzitter en Erelid de heer D.Wentink nog een cadeau aangeboden 
voor de koninklijke onderscheiding, deze heeft hij onder meer verdiend door het vele werk in en 
voor de hengelsport.  
Op de vergadering is ook gevraagd waarom de nieuwjaarsreceptie met de bingo niet meer wordt 
georganiseerd, deze is geschrapt vanwege de kosten. Er is gevraagd het weer te gaan 
organiseren, het bestuur heeft dit toegezegd weer te gaan doen. We gaan een formule zoeken om 
op de kosten te besparen maar er wel een mooie en leuke nieuwjaarsreceptie van te maken.  
In 2016 is er dus weer een nieuwjaarsreceptie met de bingo op de derde zaterdag van januari.  
Alle leden van HLV ”De Brasem” Lochem zijn dan van harte welkom. 
Nu de dagen lengen en het weer beter wordt begint het bij menigeen te kriebelen om te gaan 
vissen. Ook het wedstrijd seizoen staat voor onze vereniging weer op punt van beginnen. 
De wedstrijdvissers zijn volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.  
Ikzelf begin daarmee in januari met het schoonmaken van de hengels en het onderhoud van 
molens, de viskist opruimen, maken van onderlijnen, tuigjes en aanvullen van klein materiaal, 
zodat alles weer goed voor elkaar is voor de start van het nieuwe seizoen.  
Ook zijn er dan diverse beurzen en open dagen waar de nieuwigheden voor het komende 
seizoen worden gepresenteerd.                         
De wedstrijdcommissie heeft weer een mooi programma samen gesteld voor het komende jaar. 
Nieuw is de vakantie wedstrijd.  De competitie gaat naar tien wedstrijden waarvan er zeven 
meetellen voor de eindstand om het kampioenschap van ” De Brasem”.  
Iedere deelnemer die tenminste zeven wedstrijden van de competitie mee vist krijgt op de 
prijsuitreiking een rollade. We hopen zo meer deelnemers te motiveren aan wedstrijden mee te 
doen,  door voor iedere deelnemer een prijs beschikbaar te stellen.                                                                                     
De prijsuitreiking zal na de laatste viswedstrijd plaatsvinden bij café Bousema.   
Ook leden die niet meevissen zijn dan van harte welkom.  
Dit zal plaats vinden op 20 september 2015 om ongeveer 13.30 uur.  
Hebt je vragen of wilt u meevissen met een wedstrijd(en) neem dan gerust contact op.  
En kom eens kijken bij een viswedstrijd.              
Ook voor de jeugd worden er dit jaar weer diverse activiteiten georganiseerd. 
Kijk voor alle activiteiten op de website http://debrasemlochem.mijnhengelsportvereniging.nl      
Verder wens ik iedereen een mooi vis jaar toe met goede vangsten, maar behandel de gevangen 
vis met respect. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
J.Kamphuis 
Voorzitter 
HLV ”De Brasem” Lochem 

http://debrasemlochem.mijnhengelsportvereniging.nl/

