Almere, 24-04-2016
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 11.

Geacht lid van onze vereniging,

Hierbij sturen wij u de 11e nieuwsbrief van de vereniging met informatie over de Algemene Leden
Vergadering en over het voornemen van Sportvisserij MidWest Nederland om de afdracht van de
VISpas te verhogen waardoor de contributie omhoog zou moeten. Tot slot nodigen wij u uit voor een
leuke dagdeel vissen op Toms Creek, maar let op: vol is vol!

De Algemene Leden Vergadering: 19 mei 2016
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene Leden Vergadering op donderdagavond 19 mei. We
hebben er deze keer voor gekozen om naar een ander stadsdeel te gaan, we vergaderen dus niet in
buurthuis ‘Het Forum’ in Almere Buiten maar we zijn deze keer in de Filmwijk:
Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76-78
1325 SX Almere
De agenda vindt u terug op onze website, vergeet niet uw VISpas mee te nemen.

Verhoging afdracht aan Sportvisserij MidWest Nederland
Recent werd het bestuur van onze HSV verrast door een nieuwsbrief van Sportvisserij MidWest
Nederland waarin zij stelt dat de afdracht van de HSV’en aan de Federatie met € 2,50 per senior-lid
omhoog moet (afdracht voor jeugd wordt € 0,75 minder). Het bestuur is het hier niet mee eens. Het
tekort wordt direct bij de HSV en dus indirect bij de leden gelegd terwijl men verzuimt om in de eigen
keuken te kijken. Daarnaast vinden wij de denkwijze enigszins achterhaald en is één en ander niet of
nauwelijks onderbouwd. In aanloop naar de Thema avonden hierover hebben wij richting MidWest
en de aangesloten HSV’en gereageerd, u vindt dit schrijven via de website. Op de Algemene
Ledenvergadering zullen we dit verder toelichten en de leden vragen of we, indien deze verhoging
ons door MidWest opgelegd wordt, deze aan de leden moeten doorberekenen.

Zaterdag 14 mei, ‘Tom’s Creek”. Wie durft?
Op zaterdag 14 mei organiseert de witviscommissie een karper evenement op de karpervijver van
Toms Creek te Lelystad. We hebben speciaal hiervoor de karpervijver afgehuurd van 9.00 uur tot

12.00 uur (ochtend gedeelte) én van 13:30 uur tot 16:30 uur (middaggedeelte). Op deze vijver zit een
mooi bestand aan spiegelkarpers met gewichten variërend tussen de 1 en 3 kilo, er zwemmen echter
ook een aantal zwaardere exemplaren tussen. Dit evenement moet vooral een gezellig dagje voor
onze leden worden, ingewikkeld gaan we het daarom niet maken. U vindt alle informatie op onze
website, maar wacht niet te lang met inschrijven als u mee wilt doen.

Het EK witvissen 2016 in Almere.
Zoals bekend organiseert Sportvisserij Nederland van 18 t/m 24 juli 2016 “het EK Zoetwatervissen”
langs de Lage Vaart in Almere-Buiten. Er zal een deelnemersveld uit 25 landen, waaronder veel
bekende topvissers, aantreden en er worden 15.000 bezoekers verwacht. Neem af en toe een kijkje
op de website en mis niets van dit geweldige sportvis evenement. Onze vereniging is met 3 man
present in de voorbereidende werkgroep (Harm Groothedde, Floris Bos en Arnold Baas), maar
uiteraard kan een dergelijk evenement niet zonder vrijwilligers, en Sportvisserij Nederland is hier
dringend naar op zoek. Indien u hier interesse in heeft kunt u alle informatie over deze
vrijwilligerstaken op onze speciale informatiepagina over het EK terugvinden, het rechtstreekse
webadres is: http://www.hsvog.nl/ek-witvis-2016

Tot zover deze nieuwsbrief, indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft kunt u ons natuurlijk altijd
mailen. Ook voor ideeën en suggesties staan wij altijd open.

Met vriendelijke groeten,
Arnold Veen,
Jos Holla.
Website: www.hsvog.nl
E-mail: bestuur@hsvog.nl

