Almere, 4 maart 2020
Nieuwsbrief van HSV Almere, nummer 26.

Geacht lid van onze vereniging,
Met veel plezier sturen wij u de eerste nieuwsbrief van 2020 met een voorlopig
activiteitenoverzicht voor 2020, de aankondiging van een foreldag op Toms Creek in
Lelystad voor senioren én jeugdigen op zaterdag 14 maart én een uitnodiging voor de 'ALV
nieuwe stijl' op woensdagavond 13 mei.

Activiteiten 2020
Het afgelopen jaar hebben we net als de voorgaande jaren weer de nodige activiteiten voor
onze leden ontplooit zoals karperwedstrijden (óók op Commercials), witviswedstrijden,
jeugdactiviteiten op zowel verenigingswater als op Toms Creek, roofviswedstrijden en
forelvissen op Toms Creek. Dat zal in 2020 niet anders zijn! De meeste commissies hebben
hun plannen en agenda’s al op hun eigen website gezet, u vindt al deze informatie via
onderstaande rechtstreekse links. Neem dus regelmatig een kijkje, mis niks en doe gezellig
een keertje met ze mee!
Vliegviscommissie: www.hsvalmere.nl/vvca
Karpercommissie: www.hsvalmere.nl/kca
Witviscommissie: www.hsvalmere.nl/wca
Jeugdcommissie: www.hsvalmere.nl/jca
Roofviscommissie: www.hsvalmere.nl/rca

Een drietal zaken halen we in deze nieuwsbrief graag even naar voren:
1.
Forelvissen op zaterdagochtend 14 maart met senioren;
2.
Forelvissen op zaterdagmiddag 14 maart met onze jeugd;
3.
De ALV van 2020 in een geheel nieuw jasje.
Forelvissen op zaterdagochtend 14 maart met senioren
Op zaterdag 14 maart hebben we voor de ochtend weer drie forelvijvers op Toms Creek in
Lelystad afgehuurd. Iedereen die lid is kan op die ochtend kosteloos een ochtendje komen
vissen op forel maar u dient zich wel vooraf even via de mail aan te melden. Dan kan vanaf
heden maar wacht niet te lang, de ruimte is beperkt dus vol = vol. Check deze link voor
meer informatie.
Forelvissen op zaterdagmiddag 14 maart met onze jeugd
In de middag proberen we iets nieuws, dan gaan we forelvissen met de jeugd. We beginnen
de middag met een korte instructie waarna de jeugdleden zelf gaan proberen een forel te
vangen. De vereniging zorgt voor materiaal en aas dus ze hoeven zelf niks mee te nemen.
De gevangen forellen worden door medewerkers van Toms Creek verzameld waarna ze
gerookt worden, na afloop kunnen de kids dan zelf eens proeven hoe dat dan smaakt. Lust
iemand geen vis? Geen probleem, uiteraard trakteren we na afloop ook op friet met een
kroket of frikadel. Alle informatie over deze leuke middag voor de jeugd vindt u via deze
link.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2020 in een nieuw jasje
Het afgelopen jaar hebben we ons m.b.t. de ALV beperkt tot de verplichte uitnodiging om
eens te kijken hoeveel leden er dan verschijnen, dat waren er niet veel en wij begrijpen dat
ook wel. Het is allemaal wat oubollig en saai, als je iets te melden of te vragen hebt zijn er
tegenwoordig legio mogelijkheden. Dat moet naar onze mening daarom dus anders en dat
gaan we dit jaar ook doen. Wat hebben we bedacht?
We gaan een soort “vis café” organiseren, in een informele sfeer een avondje bij elkaar
komen waarbij de vliegviscommissie laat zien hoe je een vlieg kan binden, waarbij de
karpercommissie aandacht heeft voor visveilige systemen en waarbij het maaibeleid van de
gemeente per wijk uitgelegd wordt. Riet op de oevers is voor velen een doorn in het oog,
hoe werkt het maaibeleid van de gemeente nu precies en kan de HSV daar invloed op
uitoefenen?

Daarnaast is er een verkoop van een enorme hoeveelheid aan de vereniging geschonken
kunstaas waarvan de opbrengst naar een nog nader te bepalen goed doel gaat. Suggesties?
Natuurlijk zijn bestuur en vrijwilligers aanwezig en zij zijn deze avond voor iedereen
eenvoudig en laagdrempelig aanspreekbaar. Opstaan, de microfoon pakken en voor een
aanzienlijk publiek een vraag stellen is dus niet meer nodig.
Uiteraard kent de ALV ook een formeel gedeelte, namelijk het financiële gedeelte. Hiervoor
wordt voor geïnteresseerden een aparte ruimte (en tijd) ingericht waar de penningmeester u
meeneemt door de financiële positie van de HSV en waar de contributie voor 2021
vastgesteld wordt.

Uw formele uitnodiging
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de "Algemene Leden Vergadering 2020" op
woensdagavond 13 mei, aanvang 19:30 uur in Buurthuis 'Het Forum' in Almere Buiten.
Tot slot
U ziet het, samen met onze vrijwilligers proberen we er ook in 2020 weer iets moois van te
maken, wij hopen u in het “vis café“ de hand te kunnen schudden of om u op 1 of meerdere
activiteiten te kunnen ontmoeten. Neemt u wel uw VISpas 2020 van onze vereniging even
mee? Dat is namelijk uw geldige entreebewijs voor deze avond.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Jos Holla
secretaris HSV Almere
Website: www.hsvalmere.nl
E-mail: info@hsvalmere.nl
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