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Strandweg 15 Ter Heijde aan zee 

Bericht van het bestuur 

Beste leden, 
 

In de afgelopen maanden is er binnen de vereniging achterstallig werk opgepakt. Hierbij zijn 
meerdere vrijwilligers betrokken geweest en deze vrijwilligers wil ik dan ook benoemen en 
nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 
Daar niet iedereen weet wat er allemaal is gebeurd, hierbij een opsomming: 

 Als je onze website bekijkt, dan zie regelmatig enkele wijzigingen en/of veranderingen. 

Hiervoor verantwoordelijk is Jan Groenewegen. Hij besteedt hier behoorlijk wat werk en tijd 

aan. 

 Ook het rollend materieel, tractoren en platte wagens, zijn onderhanden genomen. Het 

resultaat is, dat al het achterstallige onderhoud aan het rollend materieel is weggewerkt. 

We hopen dat het nu voorlopig veilig en goed inzetbaar is. 

 Ed van der Vegt heeft veel tijd gestoken in de reparaties van de tractoren en het 

verwijderen van de daken van de platte wagens.  

 John Duynisveld heeft ervoor gezorgd dat de trespa schoten konden worden aangeschaft 

en heeft deze met Ed van der Vegt op maat gemaakt en gemonteerd. 

 Het bestuur komt met regelmaat bij elkaar om zaken te bespreken, acties te ondernemen, 

of acties op te starten.   

 
Dan hebben wij de vrijwilligers welke het hele jaar door hun steentje bijdragen: 

 De kantschipper (Dave), welke ons bij de wedstrijden naar de visplek brengt. Elke wedstrijd 
staat hij 's ochtends vroeg klaar om ons weg te brengen. 

 Ook voor brandstof, olie en andere smeermiddelen moet worden gezorgd. Al deze taken 
voert Geert uit. 

 De administratie welke door de secretaris Jan Dibbets wordt uitgevoerd (denk hierbij o.a 
aan inschrijvingen; contact met Sportvisserij Nederland en andere clubs; de gehele 
administratie welke een goed secretaris bijhoud). 

 De financiën wordt nog steeds gedaan door Lisette Voois (denk hierbij aan mutaties 
uitvoeren; rekeningen innen; contributiegelden en alle andere werkzaamheden welke bij het 
penningmeesterschap behoren). 

 De strandcommissie,  bestaande uit Koos van der Stap en Jan Dibbets, welke eens per 
maand de organisatie van de competitiewedstrijd uitvoert. Daarbij zijn Jan Groenewegen en 
Ed van Zanten altijd bereid om de uitslag uit te rekenen en via de website te verspreiden. 

 Rob de Blois die elke wedstrijd de kanjerpot en de lotenverkoop verzorgt. 

 Paul van Bohemen die regelmatig het uitzetten van de kantnummers voor zijn rekening 
neemt. 

 Dan hebben wij natuurlijk de organisatie van de grote wedstrijden. Hiervoor zijn Geert 
Pakvis en John Duynisveld maanden met de voorbereidingen bezig. Denk hierbij aan flyers 
maken, sponsoren zoeken, prijzentafel samenstellen (ook Jan Dibbets heeft hier een rol in) 
de inschrijvingen verzorgen etc. 

 Niet te vergeten de verkoop van loten door Gerda Pakvis. 

 Het uitrekenen van de einduitslag door Jan Groenewegen en Ed van Zanten.    
 

Zo zie je maar wat er allemaal op de achtergrond gebeurd en wie ermee bezig zijn. Al deze 
leden zorgen ervoor dat de activiteiten voor de leden kunnen worden gehouden.  
 
Nu hoop ik niet dat ik iemand vergeten ben, maar mocht dit toch zo zijn, dan maak ik dat in het 
eerst volgende bericht van het bestuur goed. 
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Bericht van het bestuur 

Alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie 
zou het echt niet lukken. 
 
Maar er is nog meer te melden. 
 
Zo hebben een aantal strandvissers een workshop zeevissen op de basisschool de Zeester in 
Monster gegeven. Een vrijdagmiddag een uurtje theorie op school (Arno, Jan, Paul) en op twee 
vrijdagmiddagen les op het strand met behulp van Ed, Han en Koos. Mannen de kids hebben 
genoten! 
Mogelijk komen hier jeugdleden uit. Dit zou een leuke uitdaging zijn voor de 
strandviscommissie om zich te beraden hoe dit op te pakken. Dus mensen als iemand denkt 
wat leuk om het strandvissen bij de jeugd onder de aandacht te brengen meld je aan bij Koos 
en Jan. 
 

Het bestuur is bezig met de voorbereiding van een enquête. De reden is, dat het bestuur wil 
weten of er onder de leden behoefte is om met elkaar activiteiten te starten. Na de 
zomervakanties zal deze enquête worden verspreid. 

Rest mij nog om iedereen een fijne vakantie toe te wensen. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Joop van der Velde (voorzitter) 

https://www.survio.com/l-nl-3-hpxt-gratis-enquete-maken/
https://www.survio.com/l-nl-3-hpxt-gratis-enquete-maken/

