Almere, 04-03-2017
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 16.

Geacht lid van onze vereniging,
De meeste sportvissers hebben inmiddels de hengels wel weer tevoorschijn gehaald, de hoogste tijd
om u middels een nieuwsbrief te informeren over onze HSV. U vindt in deze nieuwsbrief een korte
toelichting van de voorzitter op een aantal belangrijke ontwikkelingen, een uitnodiging voor de
komende Algemene Leden Vergadering (u bent van harte welkom) én een overzicht van onze diverse
activiteiten dit komende jaar.

De voorzitter spreekt: “waar staan we?”
Zoals u misschien gemerkt heeft is de rust rond de HSVOG langzaam maar zeker teruggekeerd. Na
een tumultueuze bestuurswisseling in 2013 bleef het lang onrustig. Door niet toe te geven aan
herenakkoorden, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling heeft het bestuur ervoor gezorgd dat
de HSVOG zichtbaar is en serieus genomen wordt. Een door ons tegen het bestuur van de Federatie
MidWest aangespannen en voor hun kansloze rechtszaak heeft men weten te ontlopen door op de
valreep onze ‘ontzetting’ terug te draaien. De door het federatiebestuur uitgeoefende
machtspolitiek, die alles wat hen niet welgevallig was blokkeerde is daarmee wel ten einde gekomen.
Een niet onbelangrijk resultaat dat ruimte schept voor een gezonde kritische opstelling en het laten
horen van een tegengeluid.
Mede daardoor heeft ons bestuur kunnen afdwingen dat de wens van vele hengelsportliefhebbers
om “één VISpas” te realiseren nu eindelijk bovenaan de agenda staat. Hoewel de plicht tot inbrengen
van viswater in de statuten van de Federatie al jaren is vastgelegd werd er door veel HSV’en aan de
navolging hiervan geen invulling gegeven en ondernam het federatiebestuur op dit gevoelige punt
geen enkele actie. Hoe opvallend is het dan dat een eerste voorzichtige actie van de Federatie al
heeft geleid tot de extra inbreng van maar liefst 750 ha viswater! Een bemoedigend resultaat maar
bij ons gaat de kurk echter pas van de fles als ook de laatste hectare viswater is ingebracht en onze
leden overal in Flevoland en ver daarbuiten onbezorgd kunnen vissen zonder zich te hoeven afvragen
of onze VISpas ter plaatse wel geldig is.
In de tussentijd zijn we de lokale belangen niet vergeten en hebben we ook op dit vlak de nodige
progressie gemaakt. In goede samenwerking met de gemeente Almere en met subsidie van SVN
hebben we een eerste visplaats voor mindervaliden gerealiseerd die ook buiten Almere de nodige
aandacht heeft gekregen. Speciaal om dit soort activiteiten naar de toekomst vorm te geven hebben
we een ‘Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid’ opgericht (zie verderop in deze nieuwsbrief)..
Ons speerpunt als hengelsportvereniging is en blijft natuurlijk de kwaliteit van ons viswater. Het
bestuur heeft de ambitie om de hengelsport mogelijkheden in Almere te verbeteren. Hiervoor
hanteren we vier uitganspunten:
•

Iedere wijk in Almere beschikt over minstens 1 geschikt water dat goed bereikbaar is en een
goede visstand heeft;

•
•
•

Alle takken van de hengelsport kunnen worden uitgeoefend in Almere;
Viswater moet voor iedereen (jong, oud, valide en minder valide) bereikbaar zijn;
Hengelsportliefhebbers dragen actief bij aan het onderhoud en beheer van het viswater.

De recent uitgevoerde visstandsbemonstering in Overgooi was een eerste gerichte actie waarover
we op de ALV uitgebreid verslag zullen doen.
Als de grootste sportvereniging van Almere met een grote variatie aan viswater staan we er goed
voor en beschikken we over een prima basis om tegen alle trends en ontwikkelingen in de
hengelsportmogelijkheden In onze gemeente verder te verbeteren en Almere tot hengelsportstad
van Nederland te maken. Het bestuur heeft de ambities, contacten, ideeën en de mogelijkheden, het
is aan jullie, de leden om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Om al onze ambities waar te maken is
de inzet van enthousiaste vrijwilligers onmisbaar. In deze tijd mag je niet verwachten dat alles
zomaar voor je geregeld wordt en net als bij alle andere sportverenigingen zullen de leden actief
moeten bijdragen.
Langs deze weg roep ik dan ook iedereen die een steentje wil bijdragen op om naar de komende ALV
te komen, het gaat daarbij zeker niet alleen maar om mensen die goed kunnen vissen.
Arnold Veen, voorzitter HSV Ons Genoegen-Almere.

12 april 2017: de Algemene Leden Vergadering
Graag willen wij u uitnodigen voor de komende Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden
op woensdagavond 12 april in buurthuis ‘Het Forum’ te Almere Buiten. De agenda vindt u op de
website. Wij kijken uit naar een mooie opkomst van enthousiaste, actieve en geïnteresseerde leden.

Tijd voor jeugd 2017!
Na het leuke jeugdseizoen van 2016 gaan we in 2017 wederom met frisse en nieuwe ideeën aan de
slag. Het grootste verschil met voorgaande jaren is dat we nu ook de woensdagavond gaan gebruiken
om met vissen bezig te zijn. Dit jaar wordt het ‘wedstrijdvissen’ afgewisseld met films, knoopavonden
en ‘vraag en antwoord sessies’ aan de waterkant. Doe en kijk mee met bij het karpervissen,
wedstrijdvissen of roofvissen!
Voor alle jeugdleden in de leeftijden van 6 tot 16 jaar hebben we natuurlijk weer een leuk en
leerzaam programma met goede technieken en tips om meer vis te kunnen vangen. Ben je ouder en
heb je een vraag of ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger een bijdrage te leveren? Kom dan ook
gerust eens bij ons kijken. We kunnen je altijd meer vertellen of doorverwijzen naar een van onze
commissies. Ben je nieuwsgierig naar de geplande dagen? Kijk dan snel op www.hsvog.nl/jca. Je kunt
jezelf nu al aanmelden door een mailtje met je naam en leeftijd te sturen aan jeugd@hsvog.nl. We
ontmoeten elkaar óók in 2017 weer graag aan de waterkant. Tot snel!

Nieuw: Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid
Tegenwoordig wordt van iedere sportvereniging verwacht dat zij een bijdrage levert aan de
maatschappij. Het kan gaan om thema’s rond de volksgezondheid zoals meer bewegen, of het
bevorderen van participatie, emancipatie en integratie van specifieke doelgroepen.
Sinds dit jaar kent onze hengelsportvereniging een ‘Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid’ (zie
jaarplan 2017 op de website). Deze commissie maakt zich hard om het sportvissen voor iedereen
mogelijk en toegankelijk te maken, hierbij richt de Commissie zich vooral op de lokale gemeenschap.

Onlangs heeft onze HSV i.s.m. de gemeente Almere en Sportvisserij (MidWest) Nederland een voor
Nederland unieke visvoorziening voor minder validen gerealiseerd aan de Hoge Vaart. U vindt deze
voorziening aan de von Draisweg naast de buitenring, vlakbij de Noorderplassen.
Ook ondersteunt de HSV kinderen die tijdelijk in een gezinsvervangend tehuis worden opgevangen.
Dat doen wij door het beschikbaar stellen van een toestemming om te mogen vissen, hengels,
schepnetten en andere materialen. Ook kunnen deze kinderen meedoen aan onze jeugdactiviteiten
en op deze manier hun gedachten verzetten en ontspannen aan de waterkant. Op dit moment zijn
we in gesprek met de pleegzorg Almere om de samenwerking uit te breiden.
Tenslotte ondersteunen wij ook een Almeers woonzorgcentrum voor ouderen. Door het verstrekken
van een collectieve toestemming bieden wij cliënten van dit centrum de mogelijkheid een hengeltje
uit te gooien in het sierwater rond deze voorziening. Ook deze samenwerking proberen wij uit te
breiden, zodat steeds meer ouderen op hun oude dag gestimuleerd worden te genieten aan de
waterkant.
Diverse activiteiten de komende maanden bij onze HSV
Zoals u inmiddels wel gewend bent staat onze HSV óók in 2017 weer bol van de activiteiten in bijna
alle facetten van de hengelsport. Om te beginnen is onze Witvis Commissie van start gegaan met de
Wintercompetitie, maar ook ‘de Voorjaarswedstrijd’ waaraan ieder lid van de HSV aan mee kan doen
staat inmiddels online, doet u ook een keertje mee? U vindt alle informatie hierover op de website
van de Witviscommissie: www.hsvog.nl/wca.
Ook de Karper Commissie is inmiddels gestart met haar karpercompetitie. De eerste wedstrijd zit er
al op, slechts 1 team wist punten te scoren dus alles ligt voor de overige en toekomstige deelnemers
(u misschien?) nog helemaal open. Nieuw is dat de Karper Commissie in 2017 ook een competitie op
zogeheten ‘Commercials’ organiseert, de “Commercial Carp Challenge”. 4 wedstrijden op
verschillende commerciële karpervijvers, voor de eerste wedstrijd zijn nog 4 plaatsen beschikbaar. U
vindt alle informatie over onze karpercommissie op haar website: www.hsvog.nl/kca.
Inmiddels zijn onze Streetfishing teams weer gestart met het Federatief Streetfishing
kampioenschap, wij zijn als enige vereniging met 2 teams present en dat is natuurlijk mooi. U vindt
de verslagen van de diverse wedstrijden uiteraard op de website van de Roofvis Commissie:
www.hsvog.nl/rca. Ook komt er wederom een ‘Predator Challenge’ (roofviscompetitie), datums
hiervoor zijn op dit ogenblijk nog niet bekend.

De ledenadministratie.
In 2014 hebben we de ledenadministratie van de vereniging overgedragen aan Sportvisserij
Nederland. Nadat we destijds gezamenlijk een enorme inspanning hebben verricht om één en ander
weer op de rit te krijgen kunnen we nu zeggen dat deze uitbesteding een uitstekende zet geweest is.
Dit jaar slechts een handvol problemen m.b.t. niet ontvangen VISpassen en een enkel
betalingsprobleem maar verder is het dit jaar werkelijk vlekkeloos verlopen. Een compliment aan al
degenen die zich hiervoor ingezet hebben, zowel bij onze HSV als bij Sportvisserij Nederland. U weet
overigens dat het afgeven van een machtiging u 5 euro bespaart? U betaalt dan per jaar nog maar 27
euro i.p.v. 32 euro, mooi meegenomen toch? U regelt het snel en simpel door een mailtje met daarin
het verzoek tot een machtiging en uw VISpasnummer, naam en rekeningnummer te mailen naar
leden@hsvog.nl

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 eerste nieuwsbrief van 2017, 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

