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Samenstelling bestuur 

Voorzitter:     Harry Vlietsra 

Secretaris:     Fons Wienk 

Penningmeester:    Bennie Beelen 

Comm. Terrein, gebouw en haven:  Johan Hop 

Comm. Wedstrijdzaken:   Henk de Ruiter 

Comm. Water en visstand beheer  Henk Lokhorst 

Comm. PR     vacature/in 2013 mogelijk Paula Petiet 

 

Het bestuur heeft dit jaar haar vergader frequentie verhoogd naar bijna een wekelijkse 
vergadering om met het gehele bestuur goed op de hoogte te zijn en te blijven met alle 
zaken rond de verhuizing / bouw van de nieuwe locatie. 

In het kader van de verhuizing hebben meerdere leden van het bestuur ook besprekingen 
gehad met de gemeente en andere instanties die maar iets te maken hadden met het 
gebouw, de haven en of de hekwerken. 

Alle vaste verenigingsactiviteiten hebben dit jaar ook doorgang kunnen vinden. Dit was 
mogelijk omdat zowel de duivenvereniging als wel Roelof Schouten hun locaties ter 
beschikking van onze vereniging hadden gesteld. Bij deze nogmaals dank aan die mensen. 

Dit jaar hebben we formeel onze grond aan de gemeente verkocht en het nieuwe perceel 
aan de Marie Curiestraat terug gekocht. Het hele perceel inclusief haven is nu eigendom van 
HSV de Snoek. 

De bouw van ons nieuwe clubgebouw is op 01 Oktober gestart en op 10 December hebben 
we daar al onze jaaravond gehouden. Dit was mede te danken aan de grote inzet van veel 
vrijwilligers. Er moet nog veel gebeuren maar nu al is het duidelijk dat we een prachtige 
nieuwe locatie terug hebben gekregen. 

We kunnen vaststellen dat er afgelopen jaar bergen met werk verzet zijn maar dat er door 
die grote drukte ook zaken zijn blijven liggen. Graag hadden we nog wat meer met de nieuws 
brieven willen doen maar die zijn er maar heel beperkt geweest dit jaar. We hebben zo ook 
niet optimaal aan onze jeugdactiviteiten kunnen werken. We gaan proberen om hier wat 
meet invulling aan te geven in 2013. 

A. J. Wienk 

Secretaris 

  



Jaarverslag 2012 WECO 
 
Uitslagen en Resultaten 
 
Het Clubkampioenschap 
1e J.H.T. Schoonewelle 96.545 gram 
2e G. Pieper   50.725 gram 
3e H. Beijen   38.765 gram 
Gewichtsklassement:  J.H.T. Schoonewelle  96.545 gram 
        Deelname: 25 man 
 
De Zondagcompetitie 
1e G. v.d. Os   29.215 gram 
2e R. Karssen   20.675 gram 
3e H. Beijen   18.750 gram 
Gewichtsklassement:  G. v.d. Os   29.215 gram 
        Deelname: 22 man 
 
De Wintercompetitie 
1e A. Wienk   50.980 gram 
2e J.H.T. Schoonewelle 57.205 gram 
3e G. van Middendorp 41.700 gram 
Gewichtsklassement:  J.H.T. Schoonewelle  57.205 gram 
        Deelname: 27 man 
 
De Winterwedstrijden van de zondagvissers waren vrije wedstrijden dus geen einduitslag. 
In 2013 is het wel een competitie. 
 
Totale visvangst: 
Clubkampioenschap  730.045 gram 
Zondagcompetitie  254.935 gram 
Wintercompetitie  750.120 gram 
Totaal             1.735.100 gram 

 


