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Sportvissen is over het algemeen een 
individuele bezigheid die zich ook nog eens 
grotendeels in en aan openbaar water 
afspeelt. Het is dan ook niet vreemd dat 
veel hengelsportverenigingen niet 
beschikken over een eigen clubhuis. Toch is 
dat jammer. 

Want een eigen clubhuis geeft de vereniging een 
gezicht en een eigen honk waarin en van waaruit 
de actieve vrijwilligers hun activiteiten 
organiseren.  

Verenigen = samenkomen 

Een vereniging heeft als doel – en dat ontbreekt 
in de statuten van heel veel verenigingen – het 
verenigen van mensen met eenzelfde interesse 
of belang. En verenigen is naast verbinden ook 
bijeenbrengen en samenkomen. 

Een clubhuis is dé plek waar je actieve leden 
samen komen. En zonder clubhuis is het toch 
erg lastig om een dergelijke plek te krijgen. Als 
alternatief voor een clubhuis kun je als 
hengelsportvereniging soms gelukkig terecht in 
een buurthuis of buurtcentrum. Sommige 
verenigingen organiseren hun bijeenkomsten in 
een zalencentrum of een lokaal café. 

Een eigen clubhuis is echter de beste manier om 
het verenigingsgevoel optimaal te vertalen naar 
het fysiek samenkomen van je leden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het clubgebouw van HSV Vislust in Almelo ligt 
ook nog eens direct aan hun mooiste viswater 

 

Het is de plek van waaruit je wedstrijden starten 
en eindigen, waar je vergadert, waar je het 
binnenprogramma van je jeugdviscursus houdt 
en waar lezingen en workshops door je 
specialisten kunnen worden gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSV De Snoek in Gendt organiseert jaarlijks 
jeugdviscursussen vanuit haar clubhuis 

Bij hengelsportverenigingen die beschikken over 
een eigen clubhuis zie je de leden ook 
samenkomen om het samenkomen zélf. Er 
worden in het gebouw niet alleen viswedstrij-
den, lezingen of excursies georganiseerd. De 
leden komen er ook samen om een bak koffie te 
drinken, een kaartje te leggen of misschien wel 
om een potje te darten. 

Niet alleen maar lusten 

Het kopen of huren van een clubhuis is niet een 
beslissing die je zomaar even neemt als bestuur. 
Ga bij je eigen vereniging na of in jouw geval de 
lusten opwegen tegen de lasten. Een eigen 
clubhuis levert de vereniging namelijk niet 
alleen maar lusten op. Een clubhuis kost geld om 
te kopen of te huren. Het kost de vereniging 
investeringen in extra materiaal, meubilair, 
verzekeringen en niet te vergeten onderhoud. 
Ook heb je voldoende vrijwilligers nodig om het 
clubhuis draaiend te houden en tot een gezellige 
plek te maken om samen te komen. Maar boven 
alles geldt: een eigen clubhuis is goud 
waard! 

10.10. Een eigen clubhuis 


