Almere, 03-06-2018
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 20.

Geacht lid van onze vereniging,
Hierbij sturen wij u een korte nieuwsbrief met slechts een 3-tal onderwerpen.

Wilt u onze Almeerse senioren op 11 juli een paar uurtjes komen helpen?
Onze vereniging zet zich in om het sportvissen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen,
daarom honoreren wij met veel plezier een initiatief van Stichting de Schoor uit Almere. Op
woensdag 11 juli organiseert buurthuis ‘de Draaikolk’ in Waterwijk een zomerfeest, en een van de
onderdelen van deze dag is “vissen met senioren”. Er zijn diverse oudere buurtbewoners die heel
graag nog eens een hengeltje willen uitgooien maar niet over de juiste materialen beschikken of
moeilijk bij de waterkant kunnen komen. Aan onze vereniging is gevraagd deze activiteit te
ondersteunen en wij zijn nu op zoek naar leden (zeker ook pensionado's) die ons hierin een paar
uurtjes aan kunnen en willen ondersteunen.
Wij zorgen voor eenvoudige hengels en andere materialen maar zouden ook graag enkele
enthousiaste leden mee willen nemen die deze senioren aan de waterkant met raad en daad terzijde
willen staan. De precieze tijd weten we nog niet, daarover hebben we nog overleg met het buurthuis
maar we laten dit zo snel mogelijke weten. Wie interesse heeft, dit leuk vindt en bereid is om een
paar uurtjes te helpen kan zich alvast opgeven via info@hsvog.nl. Samen maken wij er dan een
spetterend visfestijn van.

Naamsverandering van de HSV
Het bestuur van de vereniging roept u hierbij op voor een extra ALV met als enig agendapunt de
naamswijziging van de HSV. Op de afgelopen ALV van 5 april j.l. hebben de aanwezige leden unaniem
ingestemd met de naamsverandering van HSV Ons Genoegen-Almere naar HSV Almere. De volgende
stap is om deze ‘statutaire wijziging’ formeel te bekrachtigen, hiervoor dienen wij wederom een
extra ALV uit te roepen. Wij zullen daarom op maandag 25 juni 2018 en, indien noodzakelijk, op
maandag 16 juli 2018 een extra ALV organiseren in buurthuis ‘Het Forum’ te Almere Buiten, de
aanvang voor beide bijeenkomsten is 20:00 uur.

4x per jaar 1 mailtje, 1 foto en 7 vragen ……….. wilt u ons helpen?
Ons viswater in Almere: het is veel, het is mooi, maar soms wordt het allemaal iets te mooi en
groeien zowel de oever als het water zelf dicht met riet en waterplanten. Lastig voor de sportvisser
en een enorme kostenpost voor de gemeente om alles open en netjes te houden. Een té grote
kostenpost, er worden daarom door de gemeente keuzes gemaakt die voor de sportvisser niet altijd
even begrijpelijk zijn. Hier zouden wij graag invloed op willen krijgen door een aantal gedeeltes die

voor de hengelsport geschikt zijn extra te laten onderhouden, terwijl dat bij andere gedeeltes dan
misschien iets minder kan.
Het bestuur wil hierin graag, samen met u, een rol pakken. Bent u bereid om 4x per jaar even een
kort vragenlijstje in te vullen over het viswater bij u in de buurt? Een kleine moeite, een enorm groot
plezier en hoe meer vrijwilligers, hoe beter de input en hoe groter de kans om invloed uit te kunnen
oefenen.
Wat verwachten wij van u?
4x per jaar (in maart, mei, juli en september) sturen wij u een mail met deze (of soortgelijke,
tussentijds aanscherpen kan altijd natuurlijk) vragen:
Wordt er op uw beheersgebied veel gevist
ja/nee
Is er veel plantengroei op de oever
ja/nee
Is vissen redelijkerwijs nog mogelijk
ja/nee
Is er veel plantengroei in het water
ja/nee
Is vissen redelijkerwijs nog mogelijk
ja/nee
Zijn er activiteiten m.b.t. beheer (zo ja, wanneer en welke) geweest?
Ja/nee
Zijn er andere zaken die het vissen op dit moment wel of niet aantrekkelijk maken?
U hoeft deze vragen alleen maar met ja of nee te beantwoorden (opmerkingen zijn altijd welkom
uiteraard) en, indien mogelijk, 1 of meer foto’s van uw beheer gedeelte mee te sturen. Meer werk is
het echt niet maar meedoen is voor onze vereniging, zeker wanneer we veel hulp krijgen, van
onschatbare waarde. Kunnen wij op u rekenen? In dat geval zien wij graag een berichtje van u
tegemoet met uw naam, leeftijd en het gebied wat u voor ons wilt monitoren. Bij voorbaat dank!!

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

