
Jaaroverzicht 2020 en vooruitblik 2021 van Hengelsportvereniging Oosterschelde. 

Beste leden, 

De HSV Oosterschelde heeft zoals elke vereniging het erg moeilijk gehad in 2020 als gevolg van 
Corona. 
Gelukkig konden we nog wel de inloopavond en de algemene ledenvergadering 2020 organiseren; 
dat was op het randje. 
Dit waren geslaagde evenementen in restaurant Wendy’s bij de Zeelandbrug. 
De bestuursverkiezing had als resultaat dat de zittende mensen weer werden benoemd en de  
financiële commissie is weer aangevuld met een nieuwe deelnemer. 
We hebben gezellig een film gedraaid, samen gegeten en een loterij met mooie prijzen gehad. 
Hierbij nogmaals een hartelijke dank aan degenen die de loterij mogelijk hebben gemaakt. 

 
Corona beperkte in 2020 en 2021 echter de mogelijkheden voor viswedstrijden, vergaderingen, 
overleg etc. 
Verder heeft de hengelsportvereniging te kampen gehad met vissterfte als gevolg van de warme 
zomer waardoor er hoofdzakelijk botten en palingen zijn dood gegaan in de Kreek van Ouwerkerk en 
de Kaaskenswater. Van de uitgezette forel kunnen we niets zeggen omdat een dode forel naar de 
bodem zakt in tegenstelling tot andere vissen die boven komen drijven. 
Dit waren flinke tegenvallers en vroegen van de vrijwilligers weer veel energie om alles weer op te 

ruimen. 

Teleurstellingen in 2020 en 2021: 

De wedstrijden konden niet doorgaan als gevolg van Corona wat door veel leden als een flinke 
teleurstelling is ervaren. 
 
De boven genoemde vissterfte, hetgeen altijd erg frustrerend is als je zoveel moeite en geld hebt 
besteed om een goed visbestand op te bouwen. 
 
De inloopavond 2021 waarop onze leden het bestuur feedback geven en met ideeën kunnen komen 
kon niet doorgaan zodat het bestuur die input mist. 
 
De algemene ledenvergadering 2021 waarop wij elkaar zien, informatie uitwisselen, gezamenlijk eten 
en een gezellig loterij organiseren kon helaas ook niet doorgaan. 
Hier wordt normaal ook de bestuursverkiezing gehouden en de leden van de financiële opnieuw 
benoemd; dit zal moeten worden uitgesteld tot een volgende gelegenheid of de huidige leden zal 
gevraagd worden hun verantwoordelijkheid nog even te behouden. 
 

Maar…… 

Er zijn ook positieve zaken gebeurd. 

Zo is het aantal leden en vergunninghouders flink gestegen in overeenstemming met de landelijke 
ontwikkelingen en hebben we in 2020 bijna 800 leden bereikt. 
Daarbij moeten we wel het volgende aantekenen. Helaas is dat geen garantie voor 2021 omdat onze 
ervaring is dat een aantal mensen de contributie in 2021 dan niet meer betaalt en vergeet tijdig  
(voor 1 oktober) op te zeggen. 
Wist u dat we tegenwoordig veel nieuwe leden krijgen om op zoetwatervis te komen vissen in 
Nieuwerkerk en Brouwershaven; dit opent weer nieuwe mogelijkheden. 



 

 

Verder hebben we actie ondernomen en is er studie verricht naar een aantal projecten, zoals: 

• Plaatsing steigers in de grachten van Brouwershaven 

• Onderzoek naar de beluchting van onze wateren in tijden van zuurstofgebrek 

• Uitgebreide visuitzettingen in 2021 van zoet- en brakwatervissen, zoals karper, winde, zeelt, 

voorn, brasem en forel; een en ander afhankelijk van het water waar we ze uitzetten. 

Samen met waterschap, gemeenten en provincie hopen we bovenstaande te realiseren. 

Minister de Jonge heeft gezegd dat hij verwacht dat op 1 juli iedereen een vaccinatie gehad kan 
hebben dus wellicht kunnen wij toch weer een redelijk hengelsportseizoen ingaan waarin we 
natuurlijk altijd voor onze liefhebberij kunnen gaan vissen maar ook wedstrijden kunnen organiseren 
en elkaar weer kunnen zien bij overleggen en vergaderingen. 
Online kan ook natuurlijk maar het is altijd beter om elkaar in de ogen te kunnen kijken. 
 

Mocht u nog goede ideeën of voorstellen hebben dan kunt u ze natuurlijk altijd aan het bestuur 

doorgeven via website of email; wij houden ons aanbevolen. Laat van u horen, alle vormen van 

opbouwende kritiek nemen wij graag ter harte. 

Ook uw inzet als vrijwilliger wordt erg op prijs gesteld dus als u ambitie hebt om te helpen op welk 

gebied dan ook, dan horen we dat graag. 

Zo zijn er nu een aantal mensen die hun inzet leveren voor het projectmatig tellen van glasaal. 

We hopen u op deze manier toch nog een beetje overzicht te hebben gegeven over de zaken die er 

spelen binnen de vereniging en we gaan er vanuit dat we u weer snel kunnen ontmoeten. 

Het bestuur wenst u een geweldig,  visrijk en gezond 2021 en pas goed op u zelf. 

 

Groeten, 

Het bestuur. 


