
 
Almere, 08-04-2014 

Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere nummer 2. 

 

 

Geacht lid van onze vereniging,  

 

Hierbij mailen wij u met veel plezier de tweede nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere. Het 

bestuur van HSV Ons Genoegen-Almere heeft de ambitie heeft om u als lid zo goed mogelijk te 

informeren over en actief te betrekken bij onze grote vereniging. Deze nieuwsbrief is daarvoor 

natuurlijk een uitgelezen medium. De e-mailadressen hiervoor hebben wij verzameld middels een 

oproep op de website én via het “online Ledenbestand” bij Sportvisserij Nederland. Indien u geen 

prijs stelt op deze nieuwsbrief willen wij u verzoeken dit even via de mail aan te geven, uw mailadres 

wordt dan direct uit de verzendlijst verwijderd. 

 

 

De Algemene Leden Vergadering. 

Op donderdag 8 mei 20:00 uur organiseert het bestuur van HSV Ons Genoegen-

Almere een Algemene Leden Vergadering (ALV) in buurthuis “Het Forum” te 

Almere Buiten. Omdat wij nastreven zoveel mogelijk contact met de leden te 

onderhouden zouden wij het erg op prijs stellen als u als lid van onze vereniging 

deze vergadering komt bijwonen. U kunt kennismaken met bestuur en 

commissies en wij brengen u op de hoogte van het reilen en zeilen van onze 

vereniging alsmede de stand van zaken met betrekking tot diverse pijnpunten uit heden en verleden. 

Tevens hopen we dat u iets kunt bijdragen aan onze vereniging en wordt het aandragen van wensen 

en ideeën zeker gewaardeerd. We hopen u te kunnen ontvangen in: 

 

Buurthuis 'Het Forum' 

Haasweg 11  Almere Buiten 

Zaal open: 19.30 uur 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Let op: neem wel uw VISpas 2014 mee als toegangsbewijs. 

 

De agenda: 

1.       Opening  

2.       Vaststellen van de Agenda 

3.       Vaststellen notulen Buitengewone Leden Vergadering van 8 januari 2014 

4.       Terugblik op de afgelopen maanden door het bestuur 



5.       Verslag adviescommissie 

6.       Verslag kascontrole / penningmeester 

7.       Stand van zaken commissies en ledensecretariaat 

8.       Vooruitblik 2014 / herziening statuten / extra ALV  

9.       Rondvraag 

10.     Sluiting 

  

Adviescommissie voor de HSV 

Tijden de buitengewone ledenvergadering in januari van dit jaar hebben enkele leden van de HSV 

zich aangeboden het bestuur te willen ondersteunen bij de uitvoering van hun nieuwe en vooral 

complexe taak. Na overleg met het bestuur is besloten tot het instellen van een onafhankelijke 

Adviescommissie die op verzoek van het bestuur gebeurtenissen, situaties onderzoekt en beoordeelt 

om het bestuur te kunnen adviseren. In de afgelopen maanden heeft de Adviescommissie onderzoek 

uitgevoerd naar in het openbaar geuite beledigende uitlatingen en beschuldigingen aan het adres 

van het bestuur van de HSV en heeft zij het bestuur geadviseerd over te nemen maatregelen. Op dit 

moment loopt een uitgebreid onderzoek naar het functioneren naar het oud bestuur. Op grond van 

het beschikbare accountantsrapport en twee notarisrapporten wordt beoordeeld in hoeverre de 

verschillende bestuursleden zich schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatig handelen. Omdat dit 

onderzoek erg ingewikkeld is zijn ook externe deskundigen geraadpleegd en om advies gevraagd. 

We verwachten binnen niet al te lange tijd ook hierover met een advies te komen. 

 

Schoonmaakdag 

De schoonmaakdag van onze hengelsportvereniging op 

zaterdag 22 februari was met meer dan 30 vrijwilligers een 

groot succes. Er is weer een aanzienlijke hoeveelheid rommel 

en zwerfvuil langs de waterkant opgeruimd en dankzij deze 

inspanningen hebben we 1250 euro kunnen doneren aan het vogelasiel in Naarden 

(http://www.vogelasiel.nl). Een verslag van deze schoonmaakdag en van het overhandigen van de 

cheque vindt  u op de website van de KCA (www.kca-almere.nl). 

 

De website. 

De nieuwe website vordert gestaag maar door de grote hoeveelheid commissies is het nog een 

beste klus. Toch hopen we dat de site binnen enkele weken (deels) online zal zijn en dat we hem 

daarna steeds een stukje verder zullen verfraaien. We hebben er alle vertrouwen in dat er straks iets 

staat waar we als vereniging mee voor de dag kunnen komen. 

 

 

De Roofviscommissie. 

“Wist u dat HSV Ons Genoegen-Almere tegenwoordig ook een Roofviscommissie heeft die zich hard 

maakt voor de belangen van de Almeerse roofvis liefhebber? Wij zijn onder meer bezig een 

praktijkdag vorm te geven voor jongeren om veilig te leren vissen op roofvis. De aankomende 

periode zal op de webpagina van de RCA steeds meer te lezen zijn over onze plannen en 

vorderingen. Neem binnenkort eens een kijkje op de webpagina van de RCA om te zien wat wij zoal 

van plan zijn!” 

http://www.vogelasiel.nl/
http://www.kca-almere.nl/


 

 

Jeugdcommissie 

Onze jeugdcommissie krijgt inmiddels ook steeds meer 

vorm, de competitie start op zondagochtend 13 april: eerst 

een ochtendje knopen, daarna met zijn allen vissen. Met 

name door de speciale nieuwsbrief voor jeugdleden kunnen 

we spreken van een mooie opkomst. Natuurlijk kunnen er nog meer kinderen meedoen, mocht je 

niet ouder zijn dan 16 jaar en mee willen doen stuur dan snel een mailtje naar jeugd@hsvog.nl 

 

 

Streetfishing. 

Omdat we niet stil zitten en op alle fronten binnen de hengelsport aanwezig 

willen zijn hebben we een begin gemaakt met het opzetten van Streetfishing. 

Kort gezegd is dat een visserij met als trefwoorden: teams, roofvis, snelheid 

en stadswater. Liefhebbers in de leeftijdscategorie tussen de 16 en 24 jaar 

kunnen zich binnenkort hiervoor aanmelden via streetfishing@hsvog.nl. 

Meer informatie volgt zeer spoedig …… 

 

 

Facebook 

Wist u dat onze vereniging ook op Facebook actief is? Dit is het 

webadres: https://www.facebook.com/hsvonsgenoegenalmere 

 

 

De Karpercommissie 

Ook de Karpercommissie is alweer volop aan de slag om een paar leuke 

maar vooral gezellige wedstrijden te organiseren. Wilt u een keertje 

meedoen? Wees er dan wel snel bij, de wedstrijden zitten allemaal alweer 

bijna vol. Neem voor de diverse data snel een kijkje op hun (tijdelijke) 

website: www.kca-almere.nl. U vindt op deze website nog veel meer leuke informatie en ook heel 

veel wedstrijdverslagen van de afgelopen jaren dus kijk gerust even rond. 

 

 

Uitgelicht: De Vliegvis Commissie 

 Onder de rokken van de Hengelsportvereniging bevindt zich er al jaren 

een groep enthousiastelingen die zich alleen maar bezig houdt met 

vliegvissen, dit doen ze op een zo gezellige manier als maar mogelijk is. 

 

De vliegviscommissie van de HSVOG is een commissie met als doel het 

vliegvissen in Flevoland te promoten en te bevorderen. De club bestaat 

uit ca. 40 leden en enkele donateurs, het lidmaatschap kost € 35.00 per jaar (januari t/m december). 

De eenmalige administratiekosten bedragen € 5.00. Er is ook een jeugdlidmaatschap voor jongelui 

tot de leeftijd van 16 jaar. De kosten hiervan bedragen € 17.50 per jaar plus het eenmalige 

inschrijfgeld van € 2.50.  

mailto:jeugd@hsvog.nl
mailto:streetfishing@hsvog.nl
https://www.facebook.com/hsvonsgenoegenalmere
http://www.kca-almere.nl/


 

Ieder jaar organiseren we een vliegviscompetitie (5 of 6 avonden), snoekwedstrijden (1 in Almere en 

1 in Lelystad) en er worden vistrips in zowel binnen- als buitenland georganiseerd. Als laatste kunnen 

nog de behendigheidswedstrijden (o.a. werpen, hindernissen enz.) genoemd worden. Of je nou 

iedere week komt, of om de paar weken, je bent altijd welkom. 

 

Wekelijks zijn er clubavonden, deze zijn altijd op de vrijdagavond* bij jachthaven Haddock aan het 

Weerwater nabij Almere-Haven van 19.30 tot 22.00 uur. Voor een ieder die meer wil weten over ons 

en wat we zoal doen hebben we een website opgezet: www.hsvog.nl/vvca. Kijk gerust even rond, in 

de agenda staan diverse activiteiten waarvan verslagen terug te vinden zijn op onze site al dan niet 

verrijkt met foto's. Wij stellen reacties zeer op prijs, Wil je een avondje komen kijken om de sfeer te 

proeven, wil je lid worden of heb je andere vragen? Stuur gerust een mailtje naar vvca@hsvog.nl. 

 
* Let wel op de agenda, niet alle avonden zijn we er. Staat er niets in de agenda dan zijn we zo goed als zeker te vinden op 

het strandje vlakbij Haddock even voorbij restaurant Atlantis (zomerseizoen) of in het winterseizoen bij Haddock zelf. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur van HSV Ons Genoegen-Almere 

Website: www.hsvog.nl 

E-mail: bestuur@hsvog.nl 

 

http://www.hsvog.nl/
mailto:bestuur@hsvog.nl

