Jaarplan 2022

Even voorstellen
De HSV Almere is een moderne en transparante sportvereniging met zo’n 6000 leden die oog
heeft voor de belangen van haar leden.

De HSV Almere is zich als belangrijke stakeholder van de gemeente Almere bewust van haar
maatschappelijke opdracht en werkt lokaal en regionaal samen met diverse partners en
instanties aan een duurzaam, gevarieerd en gezond visbestand met toegankelijke en bereikbare
wateren, met inachtneming van kaders en regels rond dierenwelzijn.

De HSV Almere draagt actief bij aan een inclusieve en gezonde (lokale) samenleving door zich
actief in te zetten om diverse doelgroepen te interesseren en te faciliteren om sportvisserij te
beoefenen en van het buitenleven te genieten.

Ambities 2022
Welzijn, welbevinden en participatie
HSV Almere draagt actief bij aan het welzijn en welbevinden van haar sportvissende leden en bevordert participatie van
kwetsbare doelgroepen om aan de waterkant te ontspannen en te genieten van de schoonheid die de Flevolandse natuur ons
biedt.

Dierenwelzijn
HSV Almere stelt als maatschappelijk verantwoorde sportvereniging dierenwelzijn centraal. Zij bevordert de bewustwording
onder haar leden door voorlichting en educatie en neemt passende maatregelen op in haar beleid.

Belangenbehartiging
HSV Almere is als visrechthebbende vereniging van de Almeerse wateren op basis van relevante kennis volwaardig
gesprekspartner bij de totstandkoming van lokaal en regionaal beleid wat de hengelsport aangaat. Ook staat zij als partner
garant voor uitvoering en naleving van afspraken.

Belangenbehartiging
De HSV Almere bevordert haar interne en externe zichtbaarheid, zodat zij de belangen van haar leden
adequaat kan behartigen
Resultaten:
Interne zichtbaarheid
•

Uitzetten van een ledenenquête onder de leden om de doelgroep in kaart te brengen en de behoeften van onze sportvissers te peilen

•

Organiseren van viscafés voor leden (digitaal of fysiek) om kennis en ervaringen te delen en beleid te bespreken

Externe zichtbaarheid
•

Versterken participatie in lokale en regionale netwerken

•

Sluiten samenwerkingsovereenkomst Aeres hogeschool over een gezamenlijke onderzoeksagenda om waterkwaliteit te monitoren

•

Verzorgen van informatiebrochure of kennisclip over de HSV om lokale politiek te informeren hoe HSV Almere aansluit bij de doelstellingen
van de gemeente Almere

Educatie
De HSV Almere zet zich in om kinderen en jeugd kennis te laten maken met de
hengelsport en op een verantwoorde manier om te gaan met planten en dieren. Dat doet
zij door voorlichting te geven tijdens visactiviteiten. Hierbij staan veiligheid, plezier en
ontwikkeling centraal
Resultaten:
•

Opleiden van nieuwe viscoaches

•

Werven van individuele visbegeleiders

•

Organiseren van jeugdactiviteiten op basis niveau (zoals vistuigjes knopen)

•

Organiseren van jeugdactiviteiten voor gevorderd en specialistisch niveau

•

Bevorderen en promoten vislessen op basisscholen

•

Organiseren workshops en clinics (op aanvraag) voor derden

Bevorderen sportparticipatie
De HSV Almere initieert en faciliteert naast reguliere sportvisactiviteiten kleinschalige, gerichte
projecten om sportvisserij toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen zoals minder
validen, kinderen binnen pleegzorgorganisaties en ouderen binnen woonzorgcentra
Resultaten:
•

Bepalen tweede locatie visvoorziening voor minder validen

•

Betrekken jeugdzorg om kwetsbare kinderen te betrekken bij jeugdcursussen en jeugdactiviteiten

•

Verstrekken en onderhouden vismaterialen diverse pleegzorginstanties

•

Zorgen voor een collectieve vistoestemming voor cliënten woonzorgcentra

•

Sponsoren Stichting de Opkikker

•

Organiseren buurtgerichte sportvisactiviteiten i.s.m. buurtsportcoaches

•

Zorgdragen voor uitvoering van wedstrijdkalender (witvis, roofvis, karper, vliegvis)

Kennisontwikkeling
De HSV Almere treedt op als volwaardig gesprekspartner van (lokale) gemeenteraden
beleidsmakers, ecologen en biologen van waterschappen, gemeente en aan de sportvisserij
gerelateerde instanties. Om goed beslagen ten ijs te komen investeert zij in eigen
kennisontwikkeling
Resultaten:
•

Sluiten samenwerkingsovereenkomst met AERS HBO en opstellen gezamenlijke onderzoeksagenda gericht op bevorderen
en monitoren lokale waterkwaliteit

•

Aanbieden MBO-onderzoeksopdracht waterkwaliteit en flora en fauna specifieke viswateren

•

Aanbieden betaalde afstudeerplaatsen HBO studenten

•

Aanschaf onderzoeksmaterialen tbv stage- en onderzoeksopdrachten

Viswater- visstandbeheer &
waterkwaliteit
De HSV Almere zet zich in voor een gezonde waterkwaliteit en wil lokale viswateren toegankelijk en geschikt
houden en maken voor de sportvisserij met inachtneming van een duurzame en gezonde visstand en
dierenwelzijn.
Resultaten:
•

Selecteren van viswateren per wijk om geschikt te houden (te maken) voor sportvisserij (VISparels)

•

Deelnemen aan overleggen over verantwoord waterbeheer (Visstand Beheer Commissie)

•

Deelnemen en bijdragen aan overleg met Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij Nederland, waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere

•

Inrichten structuur van ‘wijkgebonden ambassadeurs’ die de oren en ogen van lokale wateren zullen zijn

•

Voorbereiden en uitvoeren visuitzetting volgens geldende richtlijnen en afspraken

•

Terugdringen loodgebruik in de hengelsport door voorlichting en beschikbaar stellen loodvrije materialen

•

Sluiten samenwerkingsovereenkomst met AERS HBO en opstellen gezamenlijke onderzoeksagenda gericht op bevorderen en monitoren lokale
waterkwaliteit

•

Uitzetten stage- en onderzoeksopdrachten

Controle & handhaving
De HSV Almere voert zelfstandig controles uit waarbij controleurs zich als gastheer
opstellen om het gedrag van sportvissers preventief en positief te beïnvloeden door bij
problemen en calamiteiten bemiddelend op te treden. De HSV Almere werkt nauw samen
met politie, Staatsbosbeheer, gemeente Almere en waterschap als regels gehandhaafd
dienen te worden. Waar nodig wordt door de HSV Almere gesanctioneerd
Resultaten:
•

Up to date houden website met regels en afspraken en belang ervan deze na te leven

•

Versturen informatieve nieuwsbrieven

•

Opstellen gericht controlebeleid i.s.m. met BOA’s Sportvisserij MidWest Nederland

•

Opleiden en inzetten ‘ project wijkgebonden ambassaseurs’

•

Uitbreiden aantal verenigingscontroleurs

U wilt contact met de HSV Almere?
Website: https://www.hsvalmere.nl/
Mail: info@hsvalmere.nl

