
 
   2020…..een bijzonder jaar !!! 

 
Beste leden, 

 

2020 is bijna ten einde. Een bijzonder jaar met in de hoofdrol het coronavirus (Covid-19) dat onze samenleving 

heeft ontwricht en veel leed heeft, en nog steeds, veroorzaakt in vele families. Ver in de schaduw van alle leed 

heeft de hengelsport enigszins de gevolgen van de diverse maatregelen ervaren. Al zijn de ledenaantallen bij de 

verenigingen soms explosief gegroeid, dit omdat vissen het gehele jaar mogelijk is gebleven, maar wedstrijden, 

evenementen enz. waren niet mogelijk en werden afgelast. 

 

Ook binnen onze vereniging was dit het geval. Daar waar we begin 2020, februari en maart, nog het Federatief 

Streetfish kampioenschap mede konden organiseren en we onze ALV konden realiseren, bleef het de rest van 

het jaar stil v.w.b. wedstrijden en evenementen.  

 

Ondanks alles zijn er nog voldoende positieve zaken te benoemen en die neem ik graag even kort met u door. 

 

Ledental 

Het ledental van onze vereniging is gegroeid van 4977 in 2019 naar 6022 in 2020.  

 

Bestuurlijk 

Op bestuurlijk niveau zijn/komen er enkele wijzigingen welke op de ALV 2021 bekrachtigd moeten worden. Zo 

komt er een nieuwe secretaris en is de controle commissie nu ook vertegenwoordigd in het bestuur met een 

eigen voorzitter. Ook de karpercommissie en vliegviscommissie krijgen een nieuwe voorzitter. 

 

Clubgebouw 

In 2019 hebben we met instemming van de ALV al een overdekte carport aan laten bouwen, nieuwe bestrating 

aan laten leggen en een nieuw hekwerk met rolpoort laten plaatsen. Nu in 2020 hebben we, ook met 

instemming van de ALV, het clubgebouw grondig aangepakt. Dit was enerzijds noodzakelijk omdat na 17 jaar 

enkele zaken aan vervanging toe waren zoals de dakbedekking, cv, vloeren en plafonds. Anderzijds ook omdat 

we groeien in ledental en aantal commissies, wij onze ALV graag in ons eigen clubgebouw willen houden en wij 

als vereniging ons clubgebouw (onze zaal) ook willen verhuren aan instanties voor lezingen, vergaderingen of 

bijeenkomsten tot max. 60 personen. Ons oude vergaderzaaltje van 35m2 is nu omgebouwd tot een zaal van 

78m2. 

 

Al met al is er flink geïnvesteerd om voor veel jaren een goed en mooi en functioneel clubgebouw te kunnen 

gebruiken. E.a. neemt niet weg dat wij blijven uitkijken naar een mogelijk andere locatie voor een clubgebouw 

aan het water, dit blijft een wens al is dat tot nu toe nog niet mogelijk gebleken. 

 

Visstekken 

In samenwerking met Sportvisserij Oost Nederland, gemeente Zwolle, WDOdelta en Provincie is de 

wedstrijdcommissie er opnieuw in geslaagd om een prachtig wedstrijdparcours te realiseren. Ditmaal aan de 

Vecht tussen de bruggen A28 en Kranenburgweg. Fantastische stekken waar ook de niet wedstrijdvisser (als er 

geen wedstrijden zijn) gebruik van kan maken. Naast dit wedstrijdparcours hebben we ook nog het 

wedstrijdparcours aan het Zwarte water en zijn we voor de toekomst alweer bezig met een mogelijk 3e 

parcours. 
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Visstandbeheer en waterkwaliteit 

Het visstandbeheer is een rode draad binnen onze vereniging. We monitoren het jaar door het visbestand in de 

Zwolse wateren en willen daar waar nodig ingrijpen/aanvullen. Echter mogen we dit nooit doen zonder 

toestemming van het Waterschap en gemeente, dit i.v.m. de KRW (kader richtlijn water) norm. Deze norm 

bepaald o.a. of en hoeveel vis en van welk soort er mag worden uitgezet indien noodzakelijk. Dit vergt veelal 

veel overleg en lange adem. 

 

Op dit moment zijn wij tevreden over de diversiteit aan vissoorten in de Zwolse wateren en hebben we groen 

licht om op korte termijn vis uit te zetten aan de Wavinvijver waar in 2019 vissterfte was. Wij houden u hiervan 

op de hoogte. 

 

De waterkwaliteit van de Zwolse wateren zijn goed. Wel maken wij ons zorgen om het toenemend aantal 

waterplanten dat vissen op enkele plekken bemoeilijkt. Daarnaast vinden wij meerdere wateren, o.a. de 

Dobbe, Wezenlanden park en meerdere watergangen veel te ondiep. Hiervoor zijn we in gesprek met 

WDOdelta via het project ``hengelsport op de kaart`` en houden wij u op de hoogte van de vorderingen. Ook 

dit is een kwestie van lange adem. 

 

Waar we niet tevreden over zijn betreft de diepte van enkele wateren zoals de Dobbe, Wezenlandenpark en 

enkele watergangen. We hebben het verdiepen hiervan als prior op de lijst staan in het project ``Sportvisserij 

op de kaart`` en hopen hier komend jaar stappen in te maken. 

 

Partners 

De relatie met onze partners was ook in 2020 weer uitstekend te noemen. Kroon afbouw en Breman hebben 

zeer mooi en goed werk geleverd t.a.v. de renovatie/verbouw van ons clubgebouw en Mulder-Eykelkamp heeft 

ons weer prima geholpen bij diverse projecten. Ook de diverse overleggen met Sportvisserij Oost Nederland, 

Sportvisserij Nederland, gemeente Zwolle en waterschap WDOdelta zijn uitstekend verlopen en bieden 

vertrouwen voor de toekomst. 

 

En natuurlijk alle vrijwilligers die ons altijd terzijde staan als er vissterfte is en er vissen gered en geruimd 

moeten worden. Jullie zijn toppers en daar zijn we trots op. 

Veel dank zijn we verschuldigd aan Kroon afbouw en Breman voor hun uitgevoerde werkzaamheden inzake de 

verbouw in ons clubgebouw en Mulder-Eykelkamp voor de realisering van diverse projecten.  Verder zijn we 

Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Oost Nederland, gemeente Zwolle en WDOdelta zeer erkentelijk voor de 

uitstekende samenwerking en prima overleggen welke we hebben gevoerd. Dat geeft vertrouwen voor de 

toekomst. 

 

Tot slot, 

Al met al was 2020 een jaar met dieptepunten voor ons allen door Corona (Covid-19) maar ook met 

lichtpunten. Het is onze wens dat we in 2021 terug kunnen keren naar normaal zodat ook de wedstrijden en 

evenementen weer plaatst kunnen vinden. 

 

Wij wensen u allen een geweldig 2021 met mooie vangsten en avonturen aan de Zwolse wateren. 

 

Let op elkaar en blijf gezond !!! 

 

 

Het bestuur 
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