
 
 
Almere, juli 2020 
Nieuwsbrief van HSV Almere, nummer 27. 
 
 
Geacht lid van onze vereniging, 
 
Na een periode met weinig tot geen hengelsportactiviteiten wegens alle corona ellende is er nu 
gelukkig weer ruimte om iets voor onze leden te organiseren. De eerste witviswedstrijd is inmiddels 
alweer achter de rug en we vinden het fijn dat we u nu kunnen uitnodigen om een ochtendje te 
komen vissen op forel op Toms Creek in Lelystad. 
  
We hebben speciaal voor u als lid van onze vereniging op 2 verschillende datums 2 forelvijvers 
afgehuurd, het betreft de volgende datums: 
  
1- zaterdagmorgen 1 augustus (vijver 1 en 2) 
2- zaterdagmorgen 29 augustus (vijver 2 en 3) 
 

 
  
  
Materiaal meenemen of huren? 
U dient zelf voor aas en materialen te zorgen, maar u kunt het aas eventueel ook ter plaatse 
aanschaffen. Ook kunt u, wanneer u niet over het juiste materiaal beschikt of twijfelt of uw materiaal 
volstaat, een complete hengel huren of desgewenst de gebruikte materialen zoals dobbers en 
haakjes aanschaffen. Wij hebben geregeld dat u als lid van onze HSV op de foreldagen op vertoon 
van uw VISpas aan de balie bij Toms Creek een mooie korting op de hengelhuur en/of benodigde 
materialen kunt krijgen, vergeet uw VISpas daarom niet mee te nemen. Wanneer u zich op de 
betreffende dag bij ons meldt zullen wij u hierover informeren. 
  
Wel reserveren via de mail.  
Om te voorkomen dat we vol zitten is het wel noodzakelijk om u vooraf aan te melden, u kunt dat 
doen door een mailtje te sturen naar info@hsvalmere.nl. Zodra u van ons een bevestiging heeft 
ontvangen is uw plek voor u vastgelegd. 
  
  



 
  
  
Speciaal voor de jeugd 
Maar er is meer: speciaal voor de jeugd hebben we op 1 augustus ook een avonturenvijver (nummer 
6) afgehuurd. Onze jeugdleden mogen deze ochtend op steur, meerval en karper komen vissen. 
Voorwaarde is wel dat er bij de deelnemer enige kennis aanwezig is of, als dat niet zo is, dat er een 
begeleider meekomt die hem of haar helpt. Uiteraard zijn onze vrijwilligers ook aanwezig voor een 
helpende hand maar er is geen 1 op 1 begeleiding. Overigens hoef je geen hengel en/of aas mee te 
nemen, daar zorgen wij voor. 
  
Een lidmaatschap is wel nodig, maar dat kan je t/m 13 jaar eenvoudig gratis regelen via deze link. Je 
krijgt dan een PDF in je mailbox en daarmee ben je niet alleen lid tot het eind van het jjaar, maar kan 
je ook overal in Almere lekker vissen. De voorwaarden hiervoor vind je terug op onze website via 
dezelfde link. 
 
Niet vergeten ....... 
Stuur je wel even een berichtje als je komt naar jeugd@hsvalmere.nl? Dan weten wij wie er allemaal 
komen en kunnen we zien of er nog ruimte voor andere liefhebbers is. 
  
 

 
  
 
De tweede karperwedstrijd in 2020: "De Marathon 2020". 
Door de versoepeling van de corona regels is het ook weer mogelijk om een karperwedstrijd te 
organiseren. De karpercommissie heeft ervoor gekozen om in het weekend van 11 t/m 13 september 
volgens de planning toch gewoon "De Marathon 2020" te vissen. Ze gaan het niet ingewikkelder 
maken dan nodig: inschrijfgeld is 10 euro per persoon en dat geld komt volledig ten goede aan de 



prijzentafel die gevuld zal worden met waardebonnen van Raven Fishing. Deze prijzen worden na 
afloop verloot en voor de winnaars hebben we natuurlijk ook nog een aardigheidje. Alle info vindt u 
op de website: www.hsvalmere.nl/kca of direct via deze link. 
  

 
 
  
  
De ALV van 2020 
Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen ALV meer te organiseren maar zal voor degene die dat 
wenst een mogelijkheid creëren om ergens op locatie en met inachtneming van de 1.5 meter regel 
inzage in het accountantsrapport te krijgen. U kunt zich hiervoor t/m 31 juli aanmelden via 
info@hsvalmere.nl. Wij verwachten u dan medio september hiervoor te kunnen uitnodigen. 
 
Voor vragen, opmerkingen of leuke hengelsport gerelateerde ideeën kunt u zich uiteraard op ieder 
moment tot ons wenden via de mail.  
  
Blijf gezond!!! 
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 
Jos Holla 
Secretaris HSV Almere 
www.hsvalmere.nl 
info@hsvalmere.nl 
 


