Almere, 01-11-2014
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere nummer 5.

Geacht lid van onze vereniging,
Met veel plezier sturen wij u hierbij alweer de vijfde nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere.
Zoals eerder al gemeld willen wij u als lid zo goed mogelijk blijven informeren over onze vereniging
zodat u weet wat er speelt binnen de club maar wij willen vooral ook dat u uw informatie via de
juiste kanalen ontvangt. Ook deze keer hebben we weer de nodige belangrijke informatie voor u op
een rijtje gezet.

Contributie voor 2015.
Ook in 2015 zal er geen contributieverhoging plaatsvinden omdat
het huidige vermogen van de vereniging alle activiteiten nog steeds
voldoende kan dekken. De contributie blijft daarom óók in 2015
voor seniorleden 27 euro en voor jeugdleden slechts 7 euro per jaar
(hier legt de vereniging zelfs geld op toe). Wat wel nieuw is, is dat u
binnenkort ook een machtiging voor automatische incasso kunt
afgeven, u wordt hierover medio november schriftelijk bericht. De
contributie wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven
en u heeft uw VISpas altijd op tijd in huis. Dit is niet alleen gemakkelijk maar dit bespaart de
vereniging tevens een hoop geld. Deze automatische incasso wordt geregeld door de professionele
ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Bent u het niet eens met de gedane afschrijving? U
kunt automatische afschrijvingen altijd binnen 7 weken weer ‘storneren’ (het afgeschreven geld
terug laten boeken). U kunt er ook voor kiezen om middels een acceptgiro te betalen, hier zitten dan
administratiekosten á 5 euro aan verbonden.
Hieronder vind u de tarieven voor 2015:
Lidmaatschap verlengen:
Jeugdleden*: € 7.00 bij machtigen. Bij betaling per overschrijving of acceptgiro € 12.00.
Senioren**: € 27.00 bij machtigen. Bij betaling per overschrijving of acceptgiro € 32.00.
Sub lidmaatschap: € 14.00 bij machtigen. Bij betaling per overschrijving of acceptgiro € 19.00.
Nieuw lidmaatschap:
Jeugdleden*: € 7.00 + € 5.00 administratiekosten***.
Senioren**: € 27.00 + € 5.00 administratiekosten***.
Sub lidmaatschap: € 14.00 + € 5.00 administratiekosten***.
*

Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het nieuwe contributiejaar 13 jaar of jonger zijn.

** Senioren zijn leden die op 1 januari van het nieuwe contributiejaar 14 jaar of ouder zijn.
*** Sportvissers die tussen 1 januari en 1 maart 2015 via de online module lid worden én een
machtiging afgeven betalen geen administratiekosten.

Extra Algemene Leden Vergadering in 2014.
Momenteel is het bestuur hard aan het werk met nieuwe Statuten en
Huishoudelijk Reglement, het is de bedoeling om een concept nog dit
jaar aan de leden ter beoordeling voor te kunnen leggen. We zullen
daarom een extra Algemene Ledenvergadering organiseren op
donderdag 18 december 2014.
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.
Afronden problematiek oud bestuur
4.
Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering van 8 mei 2014
5.
Terugblik op de afgelopen maanden door het bestuur
Pauze
6.
Bespreken Statuten
7.
Rondvraag
8.
Sluiting

Overlast beetverklikkers.
Wist u eigenlijk dat:
- elektronische beetverklikkers voor buurtbewoners een irritant geluid
kunnen voortbrengen?
- elektronische beetverklikkers ook heel zachtjes gezet kunnen worden?
- een verbod op elektronische beetverklikkers helemaal niet nodig hoeft te
zijn?
Gebruik je verstand, gedraag je als een echte sportvisser en vermijdt
iedere vorm van overlast. Kleine moeite, groot plezier!

Nieuws van de Projectgroep Steigers.
Onlangs is een werkgroep vanuit de BCWA gestart met een steigerproject zoals deze eerder dit jaar
is aangekondigd. De aanleiding hiervoor was een aflevering van Vis TV over een sportvisser uit
Almere die noodgedwongen in een andere gemeente moest vissen door gebrek aan
visvoorzieningen in de eigen gemeente. Reden genoeg om te starten met een onderzoek, we willen

graag weten hoe we de steigers op onze wateren óók voor mindervalide leden (beter) toegankelijk
kunnen maken.

De werkgroep heeft voor dit project eerst gekeken naar een eerder uitgevoerd onderzoek door onze
Beheer Commissie (BCWA). Zij hebben destijds alle steigers binnen de gemeente Almere in kaart
gebracht en voorzien van opmerkingen. Een overzicht van al deze steigers vindt u via de homepage
van de BCWA: www.hsvog.nl/BCWA.
Naar aanleiding van de oproep in een eerdere nieuwsbrief en op Facebook heeft een aantal leden
zich aangemeld die graag willen meedenken inzake het steigerproject. Meedenken is nog steeds
mogelijk voor mindervalide vissers die hun ervaringen met het projectteam willen delen. Dit doet u
door de vragenlijst te downloaden via deze link en deze ingevuld weer terug te sturen aan
steigerproject@hsvog.nl
Om ons inzicht te verschaffen in de viservaring en beleving van de mindervalide vissers binnen ons
ledenbestand is het projectteam recent met een ervaringsdeskundige enkele vooraf geselecteerde
steigers gaan bekijken. Hiermee hebben ze in beeld gebracht waar de knelpunten liggen en wat ze
eraan kunnen doen. Hierbij is onder andere aandacht aan de parkeervoorziening, de route van en
naar de stek, het viscontact en de visbehandeling en natuurlijk aan de steigers zelf. De uitkomsten
en het vervolg van dit onderzoek zullen we plaatsen op de website.

Nieuws van de Roofvis Commissie.
Als reminder nog even uw aandacht voor de “praktijkdag Snoeken voor de jeugd” van de roofvis
commissie. Deze dag zal op 23 november voor onze (jeugd)leden tussen de 7 en 16 jaar oud
georganiseerd worden. De doelstelling van deze praktijkdag is om de jeugd beter maar vooral
visvriendelijker op snoek te leren vissen. Maar natuurlijk is het vangen van een snoek het hoofddoel,
daar gaan we deze dag dan ook ons uiterste best voor doen!

Vis jij graag op roofvis en wil je de kneepjes van deze visserij goed onder de knie krijgen? Meld je dan
nu aan en stuur een mailtje naar rca@hsvog.nl. Check onze website (www.hsvog.nl/rca) of de
Facebookpagina (https://www.facebook.com/pages/Roofvis-Commissie-Almere/710147932366612)
voor meer informatie.
Op 12 oktober jongstleden was de RCA aanwezig op de “SNB Pike Experience” welke voor het eerst
werd georganiseerd aan het Weerwater in Almere. De RCA heeft hier haar standpunten met

betrekking tot het veilig vissen op roofvis goed kunnen uitdragen en hoopt dan ook op de volgende
editie wederom aanwezig te zien, wellicht tot dan! Verder zou de RCA graag willen weten wat de
roofvissers van Almere bezig houdt of wat er misschien beter kan. Vragen, ideeën en opmerkingen?
Stuur ons een berichtje.

Streetfishing.
Sportvisserij Midwest Nederland is bezig het met opzetten
van een streetfishing competitie welke in februari 2015 van
start gaat. Deze competitie wordt dan gevist bij de
verschillende deelnemende verenigingen en zal bestaan uit 10
wedstrijden, hiervoor zijn een aantal mooie prijzen
beschikbaar gesteld. Wij zijn op zoek naar deelnemers tussen
de 14 en 21 jaar die namens onze vereniging willen
deelnemen aan deze competitie. Interesse? Stuur een mailtje
naar Streetfishing@hsvog.nl

Aanpassing regels behorende bij de VISpas.
Ook in 2015 zal er weer een aanvullingsblad behorende bij de Gezamenlijke
Lijst van Viswateren verschijnen. U dient dit aanvullingsblad bij u te hebben
als u gaat vissen, tezamen met het groene boekje en de VISpas vormt zij
namelijk de vergunning. In dit aanvullingsblad vind u de aanpassingen op
onze regels ingaande 01-01-2015. Samengevat is nachtvissen en het
gebruik van een derde hengel op onze wateren alleen nog toegestaan op
de 3 plassen (nachtvissen alleen op de aangewezen zones) en uitsluitend
voor leden van onze vereniging. Er is een aanvulling op het gebruik van
takels en voor vissen met dood aas gelden beperkingen m.b.t. het aantal te gebruiken hengels. U
vindt deze informatie nu al op de website van de BCWA: www.hsvog.nl/bcwa

De huidige stand van zaken.
Sinds het aantreden van het huidige bestuur is er een heleboel gebeurd. Positieve dingen (de
vereniging is actiever dan ooit en heeft inmiddels al haar zaakjes prima voor elkaar) maar zeker ook
negatieve dingen. Binnen ons ledenbestand maar vooral ook daarbuiten zit nog een hoop “oud zeer’
en een heleboel ‘sentiment’, wij worden er regelmatig mee geconfronteerd. Dat is vervelend en dat
was te verwachten maar we hopen dat ook deze mensen op den duur kunnen erkennen dat de club
er het afgelopen jaar in ieder geval niet slechter op is geworden.
Waar wij echter geen greep op kunnen krijgen is ‘roddel en achterklap’ en zelfs ernstige
beschuldigingen en bedreigingen aan het adres van bestuursleden, vooral komende uit de hoek van
lieden die na het aftreden van het oude bestuur meenden hun kans te kunnen grijpen en vervolgens
de deksel op de neus hebben gekregen. Gefrustreerde lieden die er nu uitsluitend op uit zijn de
vereniging schade te berokkenen, zo veel mogelijk dwars te zitten en het bestuur zo veel mogelijk in
diskrediet te brengen. Heeft u dingen gehoord waar u graag opheldering over wilt of heeft u
hierover vragen aan het bestuur? Schroom niet een neem contact met ons of met onze
adviescommissie op (advies@hsvog.nl)of kom op 18 december naar de Algemene ledenvergadering.

Tot zover deze nieuwsbrief, Houdt u voor de meest actuele informatie onze website goed in de
gaten: www.hsvog.nl

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van HSV Ons Genoegen-Almere,
Arnold Veen,
Jos Holla,
Marco Weber.
Website: www.hsvog.nl
E-mail: bestuur@hsvog.nl

