Almere, 12-10-2016
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 15.

Geacht lid van onze vereniging,
Voor de meeste sportvissers komt het einde van het seizoen 2016 langzaam maar zeker in zicht. De
dagen worden korter en het wordt langzaamaan steeds kouder, de zomer is nu echt verdwenen en
voor de diverse competities (witvis en karper) nadert de ontknoping. Maar ondanks dat staan er voor
de komende weken toch nog wel wat activiteiten op het programma waarvoor wij u graag willen
uitnodigen.

Zaterdag 22 oktober: de traditionele najaarswedstrijd witvis
Op zondag 22 oktober organiseren we wederom de traditionele najaarswedstrijd witvis (hengelkeuze
vrij) aan de Lage Vaart in Almere. Het loten vindt al plaats om 7:30 uur, u dient dus wel tijdig op te
staan. De wedstrijd duurt tot 14:00 uur waarna er een prijsuitreiking is in de kantine van de manege
in Almere Buiten. Interesse? Check alle info op de website (www.hsvog.nl/wca) en doe met ons mee,
u hoeft hiervoor echt geen doorgewinterde witvisser te zijn. Ook recreatieve sportvissers zijn van
harte welkom, een goed leefnet is wél een vereiste. Lijkt het u wel leuk om een keer samen met
collega witvissers een ‘wedstrijdje’ te vissen, meldt u dan snel aan via wca@hsvog.nl.

Woensdag 26 oktober: opening visplaats mindervaliden
Op woensdagmiddag 26 oktober om 16:00 uur wordt de visplaats voor mindervaliden officieel in
gebruik genomen. Wethouder dhr. Frits Huis zal namens de gemeente Almere de opening verrichten,
daarnaast zullen er naast vertegenwoordigers van Sportvisserij (MidWest) Nederland ook
bestuursleden van andere HSV’en en medewerkers van het Waterschap Zuiderzeeland aanwezig zijn.
Wilt u ook even een kijkje komen nemen? U bent van harte welkom vanaf 15:30 uur langs de Hoge
Vaart bij de von Draisweg (naast de Buitenring).

Zaterdagochtend 29 oktober: gratis Forel, meerval of steur vangen op Toms Creek
Heeft u onze advertentie in de krant gezien? Op zaterdagochtend 29 oktober organiseren we voor al
onze leden een ochtendje vissen op Toms Creek in Lelystad. U kunt vissen op Forel (met de dobber of
de vliegenhengel) of op een naastgelegen vijver op meerval en steur. Interesse? We hebben nog
plaatsen vrij dus doe mee en meld u snel aan. Deelname is gratis maar u dient wel zelf voor aas en
het benodigde materiaal te zorgen.

De eeuwige zoektocht naar vrijwilligers: wie kan ons helpen met ‘Wordpress’?
Misschien heeft u gemerkt dat onze website er het afgelopen weekend uit lag? Een probleem met
een onvolledige update en we konden er helemaal niets meer mee, ineens merk je dan hoe
vervelend dat is en hoe belangrijk een website eigenlijk is voor een vereniging. Reden temeer om
deze website onder te brengen bij een gespecialiseerd bedrijf en dat hebben we inmiddels gedaan.

Maar zou het misschien zo kunnen zijn dat wij een Wordpress expert onder onze leden hebben die
kleine aanpassingen en instellingen voor ons kan oppakken? Bent u zo’n vakman die ons hierin bij wil
staan, we horen dat graag van u.

Onze HSV op Facebook
Als laatste melden we graag nog een keer dat onze HSV ook actief is op Facebook,"Like" onze pagina
en mis helemaal niks van onze activiteiten!

Tot zover deze korte nieuwsbrief met de komende activiteiten, heeft u vragen of opmerkingen dan
horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Jos Holla.
Secretaris HSV Ons Genoegen-Almere.
Website: www.hsvog.nl

E-mail: bestuur@hsvog.nl

