Almere, 03-01-2018
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 18.

Geacht lid van onze vereniging,
Middels deze 18e nieuwsbrief willen wij u graag het allerbeste wensen voor 2018: geluk,
gezondheid maar natuurlijk ook veel strakke lijnen, wij hopen dat 2018 voor ons allen een
fantastisch jaar wordt!

Bestuur en vrijwilligers hebben er in ieder geval weer veel zin in, ook 2018 zal weer bol staan van
de activiteiten door de verschillende commissies. Zo gaat onze witviscommissie op 6 januari
alweer van start met haar Wintercompetitie. U kunt hieraan desgewenst nog deelnemen, kijk voor
alle informatie maar even op de website van onze witviscommissie. De karpercommissie heeft
voor dit jaar wederom 4 wedstrijden op de kalender staan waarvan 2 dagwedstrijden en 2
meerdaagse, u vindt alle bijzonderheden m.b.t. deelname en inschrijving via deze link. Meedoen
aan een losse wedstrijd of aan de competitie, het kan allemaal uiteraard.

Maar ook de VVCA (Vliegvis Commissie Almere gaat in 2018 verder met waar ze in 2017 mee
begonnen is, iedere 14 dagen is er een bindavond waar beginners en gevorderden terecht
kunnen. Er zijn voor de beginners materialen en hulpmiddelen aanwezig dus kom het gerust een
keertje proberen. Stuur wel vooraf even een berichtje. De eerstvolgende bindavond staat
overigens alweer gepland voor donderdag 11 januari 2018, deelname is gratis.
Onze roofviscommissie zal de komende maanden verder gaan met het tweede gedeelte van “The
Predator Challenge”, kijk voor meer informatie maar even op de website, misschien leuk om op
21 januari een keertje mee te doen? De jeugdcommissie heeft ook alle plannen voor 2018
alweer tot in de puntjes uitgewerkt. Er is voor de vissende jeugd van alles bedacht, zowel op de
Almeerse wateren als op Toms Creek zal onze jeugdcommissie in 2018 weer met diverse
activiteiten aanwezig zijn. We hopen dan ook weer veel jeugdleden te mogen begroeten,
deelname is uiteraard kosteloos en voor materialen wordt gezorgd. Daarnaast is afgesproken dat
de commissie op korte termijn ook actief de 14+ jeugdleden zal gaan benaderen met het
verzoek om input te leveren wat kan leiden tot deelname aan activiteiten.

Floriade en Weerwater
Er staat de komende jaren wel het één en ander te gebeuren waar het de sportvismogelijkheden
betreft. Aan het Weerwater zal de Floriade verrijzen wat gevolgen zal hebben voor de
hengelsportmogelijkheden aldaar. Wij hebben als HSV veel input geleverd voor het ‘Rondje
Weerwater’, helaas laat de response vanuit de gemeente Almere hierover nogal op zich wachten.
Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen en zullen we ieder geschikt moment om input te
leveren benutten om zo de belangen van onze leden aldaar zo goed mogelijk te behartigen. Om
de aanpassingen en de werkzaamheden rond het Weerwater te volgen kunt u een kijkje
nemen via deze link.

Ook lijkt het erop dat de camping aan het Weerwater definitief gaat verhuizen naar het
‘Schateiland’ aan de Noorderplassen wat niet alleen ten koste gaat van de
hengelsportmogelijkheden in algemene zin maar wat tevens ten koste gaat van één van onze
nachtviszones. Een geschikte vervangende locatie op de Noorderplassen hebben we niet
gevonden, in een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de gemeente Almere is wel
afgesproken dat het verlies van de hengelsportmogelijkheden aldaar als wisselgeld voor
komende plannen elders wordt meegenomen.

Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid
Jaarlijks kiest de Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid van de vereniging een lokaal goed
doel dat zij een warm hart toedraagt. In 2017 was dat stichting ‘de Opkikker’. Op vrijdag 22
december 2017 is de commissie op bezoek geweest bij deze stichting om het mooie bedrag van
636 euro te doneren wat door de karpervissers van onze vereniging bij elkaar is gevist. Deze
cheque werd dankbaar in ontvangst genomen door directeur Ruud Sliphorst, ongetwijfeld wordt
dit bedrag uitstekend besteed!
Samenwerking met de Sportvisacademie ‘De Groene Welle’
Wij hebben dit jaar de samenwerking gezocht met de Sportvisacademie ‘De Groene Welle’ uit
Zwolle. Dit heeft geleid tot een stageproject binnen onze vereniging voor 2 studenten van deze
Groene Mbo-opleiding. Jarek en Mike brengen de komende maanden geselecteerde Almeerse
viswateren in kaart en verzamelen informatie over waterplanten, toegankelijkheid voor
sportvissers, gebruik en belasting, oeverbeplanting, waterkwaliteit, visstand en bodemvegetatie.
De verzamelde gegevens worden digitaal weergegeven op factsheets van Sportvisserij
Nederland. Op grond van hun inventarisatie adviseren zij of en hoe specifieke wateren geschikt
kunnen worden gemaakt en/of gehouden voor de sportvisserij. Is het water bijvoorbeeld geschikt
voor jeugdactiviteiten of voor een specifieke vorm van visserij? Wij zijn benieuwd.

21 maart: gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Het is goed om te weten
hoe de deelnemend politieke partijen over de hengelsport denken. Ondersteunen zij de lokale
sportvissers en willen zij meedenken en bijdragen aan het vergroten van sportvismogelijkheden
en het bestrijden van overvloedige waterplanten of zijn zij juist tegenstander van het
sportvissen? Wij hebben aan alle deelnemende Almeerse politieke partijen een brief
gestuurd met het verzoek hun standpunt over de georganiseerde hengelsport aan ons kenbaar te
maken. De resultaten zullen wij op onze website publiceren in de vorm van een stemadvies.

De ALV: donderdagavond 5 april
Inmiddels is er ook een datum voor de Algemene Leden Vergadering van 2018 geprikt, deze zal
plaatsvinden op donderdagavond 5 april in Buurthuis 'Het Forum' te Almere Buiten. De agenda
zal t.z.t. op de website geplaatst worden.
Aanleg natuurvriendelijke oevers in de Hoge en Lage Vaart
Op 8 augustus j.l. hebben wij u middels dit bericht op onze website geïnformeerd dat
het Waterschap Zuiderzeeland zou starten met de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de
Hoge en de Lage Vaart rondom Almere. Dergelijke oevers en de hengelsport gaan vaak niet
goed samen, reden genoeg om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden en indien nodig
de stem van de sportvissers te laten horen. De visrechthebbende van deze vaarten is
Sportvisserij MidWest Nederland. Wij hebben na een eerste bezoek aan de locatie zowel aan het
Waterschap Zuiderzeeland als aan de federatie onze zorgen kenbaar gemaakt gezien datgene
wat we toen aantroffen, maar inmiddels blijkt dat het allemaal meevalt: de oevers zijn weliswaar
wat steiler maar sportvissen is gelukkig zeker niet onmogelijk. Foto's hebben we aan het bericht
toegevoegd.

Tot zover de 18e nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben kunt
u ons natuurlijk altijd mailen maar ook voor ideeën en suggesties staan wij altijd open.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Jos Holla
secretaris HSV Ons Genoegen-Almere
Website: www.hsvog.nl
E-mail: info@hsvog.nl

