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Opening van het seizoen 2017

Het seizoen 2017 staat weer voor de deur. Het bestuur nodigt u van harte uit bij de algemene 
ledenvergadering 2017 en bij de vele wedstrijden die ook dit jaar weer op de kalender staan. Laten 
we er met elkaar een sportief en opgeruimd jaar van maken. Met opgeruimd bedoelen we dat we 
na een vissessie de plek opruimen en geen troep achter laten. Soms laat dat nog wel eens te 
wensen over.

Algemene ledenvergadering voorjaar 2017

Op maandag 20 maart a.s. om 20:00 uur vindt de algemene ledenvergadering plaats. Op de 
agenda het jaarverslag 2016, de financiën 2016 en de begroting 2017, een voorstel tot verhoging 
van de contributie met ingang van 1 januari 2018 en bestuursverkiezingen. Er zijn  twee vacatures 
en het bestuur draagt twee kandidaten voor. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend. De 
procedure daarvoor vindt u in de agenda. Een belangrijk agendapunt is natuurlijk de huldiding van 
onze trouwe leden. We huldigen ook dit jaar weer onze leden die 40, 50 of zelfs 60 jaar lid zijn. Bij 
elkaar hebben we ruim 20 jubilarissen uitgenodigd. De leden die dit jaar 25 jaar lid zijn (aantal 45) 
hebben een persoonlijke felicitatie met een attentie via de post ontvangen.
De agenda van de vergadering vindt u hier.

Na afloop van de vergadering hebben we de gebruikelijke gratis verloting met mooie 
hengelsportprijzen.

"Vergeten" jubilarissen.

Hoe lang bent u al lid van Vislust? We hebben nog heel veel leden in ons bestand waarvan we 
geen ingangsdatum van het lidmaatschap weten. In een ver verleden is een gedeelte van de 
ledenadministratie bij een brand verloren gegaan. Misschien behoort u wel tot die groep leden en 
wordt u daarom door het bestuur niet uitgenodigd als jubilaris. Het bestuur wil dat graag 
rechtzetten. Twijfelt u of uw lidmaatschapsdatum bij ons wel bekend is, stuur even een mailtje en u 
hebt snel antwoord.

Vissterfte in de winter

Eind december 2016 werd het bestuur geïnformeerd over vissterfte in de gracht rond het kerkhof. 
Hoewel het water verboden is voor de sportvisserij, vraagt het dan natuurlijk wel onze aandacht uit 
oogpunt van het welzijn van de vissen en nemen we contact op met het waterschap en de 
beheerder van het kerkhof. Dat lijkt eenvoudig gezegd maar vraagt soms wel 
doorzettingsvermogen omdat iedereen naar elkaar kijkt en niemand zich verantwoordelijk voelt. Het 
waterschap heeft zuurstofmetingen gedaan, de dode vissen zijn geruimd, maar zorgen blijven er. 
Het zuurstofgehalte in het water is te laag, mogelijk door rottende plantenresten waardoor veel 
zuurstof aan het water onttrokken wordt. Bij verdere calamiteiten zal worden overwogen het water te 
beluchten met bijvoorbeeld een fontein of door er water in te pompen vanuit de Almelose AA.

Ziet u massale vissterfte, het waterschap heeft een calamiteitenlijn. Bel in dat geval 088 220 33 33.



  

Jeugdvergunning 2017

De jeugd heeft altijd onze bijzondere aandacht. Toch lijkt de 
jeugd de weg naar het water steeds moeilijker te 
vinden. Daar wil de jeugdcommissie wat aan doen. Een van 
de eerste nieuwe maatregelen is het beschikbaar stellen 
van een gratis jeugdvergunning voor jongens en meisjes tot 
14 jaar. Deze gratis jeugdvergunning geeft recht om te 
vissen met één hengel met beperkte aassoorten in veel 
Almelose vijvers. Naast de jeugdvergunning moet je ook de 
betreffende lijst met viswateren bij je hebben. Een gratis
jeugdvergunning aanvragen gaat heel eenvoudig via de
website. Je print de vergunning uit, je print de lijst met 
viswateren en je mag direct gaan vissen in de in die lijst 
genoemde wateren. Je ouders moeten er wel mee 
instemmen.

Wat ook nieuw is, is dat we dit jaar geen instructie-avonden 
meer hebben. De belangstelling daarvoor was nog maar 

beperkt aanwezig. Wat doen we dan wel? We gaan de jeugd op zoeken, aan het water, en gaan ze 
helpen met het materiaal en met het vangen van vissen. We gaan hier nog ruime bekendheid aan 
geven. Hou de site in de gaten.

Snertwedstrijd 2017

De traditionele openingswedstrijd van het seizoen is de snertwedstrijd. Een van de aanneldingen 
voor deze wedstrijd willen we u niet onthouden:

Dat belooft dus een heerlijk bord met snert op te leveren na afloop van de wedstrijd. Ook
aanmelden voor deze wedstrijd, klik hier.

Vispas 2017

Het weer wordt weer beter, het begint weer te 
kriebelen. U wilt gaan vissen. Hebt u de 
Vispas al in huis?? Zo nee, controleer of u 
betaald heeft. Kijk of de automatische incasso 
begin november heeft plaats gevonden. Of 
hebt u de acceptgiro nog ergens liggen, betaal 
deze dan per omgaande. Dan heeft u binnen 
een paar dagen uw Vispas in huis. Vissen 
zonder Vispas kan u veel geld kosten. Een 
bedrag van €  139,- (boete €  130,- verhoogd 
met €  9,- kosten) bent u al snel kwijt. Jammer 



 

geld natuurlijk.  Klik hier voor een kijkje in de boete-database van het OM. 
We horen vaak geluiden dat er toch niet gecontroleerd wordt. Dat is misschien wel zo. Maar 
een lidmaatschap bij Vislust kost maar een klein gedeelte van het boetebedrag. Waarom zou u dit 
risico lopen.

Het betalen van de contributie

Ruim 2.700 leden betalen de contributie via een automatische incasso. Handig en erg weinig werk 
voor uw penningmeester. Binnen een paar minuten geregeld. Bij ruim 1.300 leden bezorgen wij 
nog een acceptgiro. Die moeten we laten drukken, daarop 
printen we uw persoonlijke gegevens en wij bezorgen deze 
acceptgiro bij u. Dat kost erg veel tijd en erg veel geld. U kunt 
uw club helpen door ons te machtigen voor automatische 
incasso. Download hier het formulier, vul het in en stuur het
op naar ons. U doet uw penningmeester daar een groot 
plezier mee. En u bespaart zelf ook €  1,50 aan kosten die wij 
in rekening brengen als u met een acceptgiro betaald. Mooi meegenomen toch.

Tweede kamerverkiezingen 15 maart 2017

Op 15 maart vinden de Tweede 
Kamerverkiezingen plaats. Om je een indruk 
te geven van de houding van de partijen in 
het parlement ten aanzien van de 
sportvisserij, hebben we een overzicht 
gemaakt van hun bijdrage aan de 
hengelsport in de afgelopen kabinetsperiode. 
Dit artikel focust op wat de politieke partijen in 
de Tweede Kamer in de afgelopen vier jaar 
voor de sportvisserij hebben betekend. U 
krijgt van ons geen stemadvies, uiteraard 
niet. Maar er zijn wel partijen die de 

hengelsport een warm hart toedragen. 

Neem eens een kijkje op de site van Sportvisserij Nederland over de standpunten van politieke
partijen.

Wedstrijden en competities 2017

Het is nu het moment om u aan de melden voor een wedstrijd of voor een van de competities. Voor 
de Veteranen kan dit ook voorafgaand aan de algemene ledenvergadering. Denk aan het eventueel 
verschuldigde inschrijfgeld.

Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox, vragen die u naar 

deze mailbox stuurt worden niet beantwoord. 

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. 


