
 
Almere, 14-11-2014 
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere nummer 6. 
 
 
 
Geacht lid van onze vereniging,  
 
Met veel plezier sturen wij u tussendoor een korte extra nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere 
met informatie over onze “Missie en Visie”, nieuws van de roofviscommissie en de karpercommissie 
en nieuws over de website van onze vliegviscommissie. 
 
 
Missie en visie van de vereniging. 

 
 
Het bestuur heeft in overleg met de diverse commissies een missie en visie 
ontwikkeld die moet enthousiasmeren en inspireren en voor de vereniging als 
leidraad naar de toekomst moet gelden. De missie (de identiteit) van onze club 
is kort en krachtig verwoord en is opgenomen in het logo van onze vereniging: 
 

“hengelsport met en voor elkaar”. 
 
 Onze visie (ambitie en droom) hebben we uiteengezet in een drietal onderwerpen: “Waar staan we 
voor”, “Wat willen we bereiken” en “Wat doen we”. Onze missie en visie horen bij een actieve 
vereniging die betrokkenheid van alle leden hoog in het vaandel heeft en ook daadwerkelijk iets 
voor haar leden wil betekenen. 
 
De kernwaarden die wij daarbij belangrijk vinden spreken voor zich maar zijn in de sportvisserij zeker 
niet vanzelfsprekend, zoveel is ons het afgelopen jaar wel gebleken. Op de extra ALV van 18 
december a.s. zal het bestuur hier zeker nog op terugkomen. U kunt onze missie, visie en 
kernwaarden vinden via deze link. En wilt u reageren? Dan kunt u gebruik maken van het invoerveld 
onderaan de betreffende pagina of gewoon via de mail: bestuur@hsvog.nl 
 
 
Laatste oproep voor deelname aan de jeugddag 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 zondag 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! Ben jij tussen de 7 en 16 jaar, vis jij 
graag op roofvis en wil je de kneepjes van deze visserij goed onder de knie krijgen? Meld je dan nu 

http://www.hsvog.nl/onze-visie/
mailto:bestuur@hsvog.nl


aan en stuur een mailtje naar rca@hsvog.nl of kijk voor meer informatie eerst even op de website: 
www.hsvog.nl/rca 

 
 
 
Nieuwe opzet karpercommissie online. 
 
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk staat hij dan toch online: de nieuwe werkwijze van onze 
karpercommissie waarmee in 2015 gestart gaat worden. Een werkwijze waarbij alles draait om een 
competitie en niet langer meer om losse wedstrijden. Ben jij karpervisser en wil je meedoen aan 
deze competitie? Je vindt de uitleg van de nieuwe opzet alsmede een overzicht van alle geplande 
wedstrijden voor 2015 op de website van de karpercommissie: www.hsvog.nl/kca 
 
 
Nieuwe website vliegviscommissie online. 

 
Sinds deze week is de website van de vliegviscommissie ook online, 
hiermee hebben alle commissies van de vereniging hun eigen site 
online. Neem gerust eens een kijkje op de website van de 
vliegvisclub, en zou u zich ook wel in deze manier van vissen willen 
bekwamen? Neem dan even contact met ons op via vvca@hsvog.nl 
of kom gewoon een keertje langs op de clubavond (bijna iedere 
vrijdag) bij jachthaven Haddock. Check wel vooraf even bij ons of we 
er daadwerkelijk zijn. 
 

 
En tot zover dan de zesde en laatste nieuwsbrief van 2014, 
 
 
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 
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