
 
Almere, 29-07-2014 

Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere nummer 3. 

 

 

Geacht lid van onze vereniging,  

 

Met veel plezier sturen wij u hierbij alweer de derde nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere. 

Eerder hebben wij u al gemeld de ambitie te hebben om u als lid zo goed mogelijk te informeren en 

actief te betrekken bij onze grote vereniging, een gedachte die wij graag in stand houden. 

 

 

De Algemene Leden Vergadering 

De Algemene Ledenvergadering van 8 mei is redelijk bezocht, een grote opkomst 

zoals bij de “Bijzondere Leden Vergadering” in januari van dit jaar hadden we 

niet verwacht en dat bleek inderdaad te kloppen. Ondanks dat waren we blij dat 

een aanzienlijk aantal leden de weg naar het buurthuis wist te vinden maar 

vooral ook met het gegeven dat het deze keer voornamelijk over de vereniging 

ging en niet teveel over randzaken. De vereniging staat er momenteel weer goed 

voor, we hebben er een aanzienlijk aantal nieuwe vrijwilligers bij en hopen de komende jaren veel 

voor de leden te kunnen doen. Met name op het gebied van activiteiten en faciliteiten zullen we ons 

in de toekomst vooral op onze eigen leden gaan richten, meer info hierover zal te zijner tijd op de 

website en in onze nieuwsbrief verschijnen. 

 

Momenteel zijn we drukbezig met het opfrissen van Statuten en Huishoudelijk reglement, we 

verwachten deze in conceptvorm medio september/oktober op een extra ALV aan u voor te kunnen 

leggen. 

 

 

Wederom een nieuw verkooppunt voor onze VISpassen 

Sinds begin deze maand hebben we er een vierde officieel verkooppunt bij, namelijk “De 

Hengelsport Bazaar” in Almere Haven. Samen met Zodiak in Almere Buiten, Zodiak Almere 

Muziekwijk én “De Patrijs” in ‘Tussen de Vaarten’ zijn dit onze enige 4 verkooppunten van onze 

vereniging naast de online verkoop uiteraard.  

 

 

Van welke vereniging wordt en/of blijft u lid? 

Het is vanzelfsprekend dat inwoners van Almere ook lid worden/blijven van de enige 

hengelsportvereniging uit Almere, een actieve HSV die op alle fronten vertegenwoordigd is en 



vanzelfsprekend als enige zijn of haar belangen met betrekking tot de hengelsport binnen Almere 

kan behartigen. Wij denken dan aan waterbeheer (óók het water bij u voor de deur) en 

visstandbeheer, check de website van de BCWA voor de verslagen van diverse visstandonderzoeken 

en uitzettingen van spiegelkarpers. Bovendien hebben wij meermaals aangetoond snel en 

doortastend te kunnen handelen bij calamiteiten en andere excessen. Een hengelsportvereniging die 

‘staat’ voor de belangen van haar leden, die van de jeugd een speerpunt heeft gemaakt en 

uitstekende contacten onderhoudt met gemeente, Waterschap en handhavers. Een vereniging met 

een bestuur wat zich niet laat beïnvloeden door de commercie, die de opbrengst van de VISpas wil 

terugbrengen naar de leden en zich vanaf 2015 vooral gaat inzetten voor haar eigen leden. Blijf 

daarom lid van onze mooie vereniging en steun ons, nu maar zeker ook in de toekomst. 

  

 

De website 

De nieuwe website is door de inspanningen van onze webmaster 

zo goed als klaar, alleen de site van de vliegviscommissie zit nog 

in de pen. We denken dat er een mooi en vooral overzichtelijk 

resultaat is neergezet. U vindt op de website veel informatie over 

de club, maar ook de verslagen van bijvoorbeeld 

witviswedstrijden, karperwedstrijden en visstand onderzoeken 

zijn makkelijk terug te vinden op de websites van de betreffende 

commissies. Daarnaast proberen we u op de hoogte te houden wanneer er iets bijzonders gebeurt 

wat gerelateerd is aan de hengelsport en/of onze vereniging, neem dus gerust af en toe eens een 

kijkje op onze website: www.hsvog.nl 

 

 

De Roofviscommissie 

De plannen van de Roofvis Commissie beginnen inmiddels ook al vaste vorm te krijgen, men is druk 

bezig met de voorbereiding voor een jeugddag én ze hebben een bijdrage geleverd aan de nieuwe 

‘roofvis gerelateerde’ regeltjes die we met ingang van 2015 in de vergunning willen laten opnemen. 

Daarnaast hebben ze ondersteuning gegeven aan de vormgeving van het reglement voor 

Streetfishing wat u eveneens op de website kunt vinden.  

 

 

Streetfishing 

Het vinden van deelnemers voor een Streetfishing team loopt helaas 

nog geen storm, binnenkort gaan we nog eens kijken of we dit 

misschien anders moeten gaan aanpakken. De eerste stappen hiervoor 

zijn inmiddels wel al gezet, liefhebbers kunnen zich uiteraard nog 

steeds gewoon aanmelden via streetfishing@hsvog.nl. Omdat we in 

ieder geval netjes voor de dag willen komen tijdens de wedstrijden met andere HSV’en in andere 

gemeentes hebben we in ieder geval alvast de hoodies besteld. Dat ziet er top uit! 

 

 

De Jeugdcommissie 

http://www.hsvog.nl/
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Het succes van onze jeugdcommissie kent geen grenzen, 

nieuwe jeugdleden blijven zich melden en inmiddels hebben 

we al 26 kinderen die hieraan meedoen. Het eerste deel van de 

competitie zit er al weer op, de winnares hiervan is Joy Roest 

geworden (zie foto hiernaast), zij heeft van de Jeugd 

Commissie een mooi certificaat gekregen. We hebben nog 1 

wedstrijd te gaan en het wordt nog even spannend wie de 

‘kanjerkampioen’ gaat worden, momenteel hebben we 1 koploper hebben met een vis van 50 

centimeter. een verslag van de diverse wedstrijddagen vind u op de webpagina van de Jeugd 

Commissie. Ben je niet ouder dan 15 jaar en wil je ook meedoen? Stuur dan snel een mailtje naar 

jeugd@hsvog.nl 

 

Let op: op zaterdag 9 augustus (van 10:00 tot 16:00 uur) organiseert de jeugdcommissie in 

samenwerking met de karpercommissie een karper dag. Geïnteresseerde jeugdleden kunnen zich 

hier nog voor aanmelden via bovenstaand mailadres. 

 

 

Facebook 

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

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

 

 

De Ledenadministratie 

Op 9 januari j.l. hebben wij de ledenadministratie volledig 

overgedragen aan Sportvisserij Nederland. Met vereende 

krachten hebben wij er samen met Sportvisserij Nederland en 

onze ledenadministrateur voor kunnen zorgen dat alle leden die 

na half december de contributie betaald hebben alsnog redelijk 

op tijd hun VISpas in huis kregen. Van rond de 1000 leden bleken 

de betalingsgegevens niet te kloppen, het is een megaklus 

geweest om dit op te lossen maar het is gelukt. Het geeft een geruststellend gevoel om te weten dat 

dit belangrijke onderdeel van een vereniging voortaan in professionele handen is.  

 

 

Een machtiging afgeven: doen of niet doen? 

Weet u trouwens dat het afgeven van een machtiging voor de betaling van uw VISpas de vereniging 

veel geld bespaard? Denk er eens over na, u loopt geen enkel risico als u zich aan de spelregels 

houdt en u bent ervan verzekert ieder jaar weer uw VISpas ruimschoots op tijd in huis te hebben.  

 

 

De Beheer Commissie Wateren Almere 

De BCWA houdt zich bezig met water en visstandbeheer en hengelsportcontrole en is 

tevens het directe aanspreekpunt bij calamiteiten en ‘ongewenste activiteiten’ van 

derden. De afgelopen weken heeft de BCWA veel meldingen gekregen met 

betrekking tot een beroepsvisser op de Lage Vaart en een beroepsvisser op de 
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Noorderplassen. Omdat steeds meer leden ons prima weten te vinden konden we op beide situaties 

snel reageren: de beroepsvisser op de Lage Vaart heeft weliswaar een vergunning voor zijn visserij 

maar er zijn wel regeltjes waar hij zich aan moet houden, filmmateriaal van sportvissers toont aan 

dat dat niet altijd gebeurt, dit wordt binnenkort bij het Waterschap (die de vergunningen van de 

beroepsvissers uitgeeft) besproken. Op de Noorderplassen bleek het te gaan om een beroepsvisser 

die in opdracht van de gemeente bezig was met de boeien die de vaarweg aldaar markeert, loos 

alarm dus. Maar toch mooi dat het bij ons gemeld werd.  

 

Ziet u iets was niet in de haak is, ziet u dat er een beroepsvisser actief is, constateert u vissterfte of is 

er iets anders mis met uw viswater? Meld het dan zo snel mogelijk bij ons: bcwa@hsvog.nl en maak 

indien mogelijk foto’s, of beter nog, filmpjes, en stuur ze naar ons toe. 

 

 

Tot slot 

Tot zover dan weer deze 3e nieuwsbrief, we hopen dat u het op prijs stelt om af en toe iets van ons 

te horen en wij blijven ons er voor inzetten om van deze mooie vereniging een vereniging voor alle 

leden te maken. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur van HSV Ons Genoegen-Almere 

Website: www.hsvog.nl 

E-mail: bestuur@hsvog.nl 
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