
H e n g e l s p o r t v e r e n i g i n g   L e l y s t a d -
D r o n t e n  

 

 
 

 
 

 
 

JAARVERSLAG SECRETARIS 2017 
 
En weer is er een jaar verstreken. Een jaar dat bol stond van frustraties door de overdadige 
plantengroei. Om daar verandering in te krijgen is er door het bestuur constant overleg 
geweest met alle partijen die daar zeggenschap over hebben. 
 
Zo was er aandacht op de regionale zender Omroep Flevoland die een rapportage maakte 
aan het Gelders Diep met een ecoloog van het Waterschap. Was er overleg met de 
gemeentefunctionarissen en werd ook de discussie met het Waterschap niet uit de weg 
gegaan. 
 
Dit alles moet resulteren in een beter onderhoud van onze visstekken. En als dat niet gaat 
lukken lopen we met de gedachte rond om zelf het onderhoud op een of andere manier, 
naar ons toe te trekken. Daar hangt een prijskaartje aan maar dat moet nog worden 
uitgewerkt. 
 
Toch hebben we op sportief gebied weer succes geboekt. Zo was er natuurlijk het 
Polderkampioenschap. Voor de HVLD betekende deze editie het prolongeren van de titel. 
Een mooi resultaat 
 
Voor de jeugd hielden we een clinic aan de Zuigerplas. Deze clinic werd goed bezocht en er 
worden al plannen gemaakt om ook een clinic in Dronten te organiseren in 2018. 
 
Dit jaar mochten we wederom een karper competitie houden. Deze groep ziet een groei van 
het aantal deelnemers en hoopt op een goed lopende competitie 2018. 
 
Helaas zien we over het totaal, zoals verwacht, een teruggang van het aantal leden. 
In 2016 hadden we nog 3588 betalende leden, dat is dit jaar teruggezakt naar 3468 
betalende leden. Vorig jaar hadden we 228 jeugdleden en dit jaar nog maar 178. 
De tendens is dat het komende jaar die daling nog wel zal aanhouden. 
In 2016 waren er 20 overledenen te betreuren en dit jaar waren dat er 14. 
 
Na opsomming van deze kille cijfers richten we onze blikken weer op het nieuwe seizoen. Er 
staan heel wat plannen ter uitwerking. Ik hoop dat ze allemaal door kunnen gaan. Ook gaan 
er diverse wedstrijd parcoursen beter onderhouden worden. 
Althans dat is de toezegging en we gaan er van uit dat de diverse instanties woord houden. 
 
Ik wens u dan ook veel succes in het beoefenen van uw hobby en een goede vangst. 
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