


Nieuwsbrief 1 van 2018 

De aanval van de winter is voorbij, het ijs smelt, de 
schaatsen zitten weer in de vaseline, het 
hengelsportseizoen staat weer voor de deur. 

Tijd om onze mooie hobby weer op te pakken. De wedstrijden en de competities zijn weer 
aanstaande. Maar uw bestuur vraagt ook uw aandacht voor een aantal andere zaken. 

Algemene ledenvergadering 2018 

Begin november 2017 hebt u de schriftelijke uitnodiging ontvangen voor de Algemene 
ledenvergadering. Deze vindt plaats op maandag 26 november a.s., om 20:00 uur in ons clubhuis. 
U bent daarbij van harte uitgenodigd. Verderop in deze nieuwsbrief meer over de ALV. 

Vijver Bedrijvenpark 

Wie kent deze prachtige vijver? Deze vijver ligt op 
het Bedrijvenpark aan de zijde van Vriezenveen. 
Wie vist hier wel eens en kan gegevens 
verstrekken over wat hier zoal gevangen wordt? 
En wat zijn de verdere kenmerken van deze vijver, 
zoals bijvoorbeeld de diepte. We horen het graag 
van u op info@vislust.nl. Vislust heeft de 
visrechten op deze vijver maar er is nog niet veel 
over bekend. De commissie water- & 
visstandbeheer gaat het verder onderzoeken. 

 

Mijn sportvisserij 

In 2017 is de eerste versie van MijnSportvisserij gelanceerd. Deze site kunt u bereiken op 
https://www.mijnsportvisserij.nl. MijnSportvisserij biedt sportvissers op dit moment de volgende 
mogelijkheden: 

l registreren en je Vispas aan de ledenadministratie koppelen 
l duplicaat aanvragen als je je vispas kwijt bent 
l verhuizing doorgeven of andere persoonlijke gegevens wijzigen 
l opzeggen van je lidmaatschap 
l meevistoestemming aanvragen 
l keuze voor digitale lijst of papieren lijst doorgeven 

Kortom, je kunt voortaan veel zaken zelf thuis regelen. Zo ontlast u de ledenadministratie. Maak 
snel een account aan. 



   

 

Het wedstrijdseizoen 2018 staat voor de deur

De wedstrijden voor 2018 staan op de site van AHV Vislust. De inschrijving is geopend. Kijk of er 
voor u iets bij is en schrijf u in. Leerzaam en gezellig. Neem een kijkje op de site. 

Algemene ledenvergadering 2018 

Op 26 maart a.s. houdt AHV Vislust haar jaarlijkse ledenvergadering. Op de agenda staan een 
aantal belangrijke agendapunten welke we vooraf graag van een toelichting voorzien. 

Contributieverhoging 

Allereerst moet het bestuur een 
contributieverhoging van € 2,50 aan u 
voorleggen. Dat is erg veel geld.  

Zoals u misschien weet is de contributie welke u 
betaald (€ 34,-) het totaal van drie bedragen. 
Allereerst de contributie aan Vislust zelf (€ 10,63), 
dan de afdracht aan Sportvisserij Oost-
Nederland van € 9,37 en de afdracht aan 
Sportvisserij Nederland van € 14,-. 

De afdracht aan Sportvisserij Nederland wordt met ingang van 2019 met € 1,- verhoogd. Dat is een 
landelijk besluit  en deze verhoging moeten we aan onze leden doorberekenen. Daarnaast is 
Sportvisserij Oost-Nederland voornemens de afdracht met ingang van 2019 met € 1,50 te 
verhogen. Daarover moet nog besluitvorming plaats vinden, maar we moeten dit dus nu reeds aan 
u voorleggen. Het bestuur is niet blij met deze verhogingen. 

Pad langs de Dollegoorvijver 

Het bestuur is voortdurend op zoek naar een betere bereikbaarheid van ons viswater. We zien dat 
ook binnen Vislust als gevolg van de vergrijzing er steeds meer vraag is naar goed bereikbaar 
viswater. 

Er ligt nu een uitgewerkt plan klaar om een verhard looppad aan te leggen langs de 
Dollegoorvijver, aan de overzijde van de vijver, vanuit het clubhuis gezien. Een forse investering van 
ruim € 10.000,-. Lopend, al dan niet met een viskar wordt deze zijde dan beter bereikbaar. Toegang 
met auto's krijgen we niet voor elkaar, dat stuit bij Prorail om veiligheidsredenen op verzet. Dit 
voorstel is dus next best. Ook binnen het bestuur wordt best kritisch aangekeken tegen het plan. 
Maar het is wel een voorziening die de hengelsport rechtstreeks ten goede komt en het geld is er 
voor beschikbaar. Als het doorgaat zullen we ook ook onderzoeken of een extra visuitzetting onze 
vijver nog aantrekkelijker maakt. 

Toekomst ledenadministratie 

De vergrijzing onder sportvissers zien we ook binnen het bestuur. We slagen er (op het moment 
van het schrijven van deze nieuwsbrief) al niet in alle bestuursfuncties te vervullen. Het is mogelijk 
het bestuur te ontlasten door de ledenadministratie uit te besteden aan Sportvisserij Nederland. 



Verenigingen in onze regio doen dit al en zijn daar erg 
enthousiast over. Het scheelt heel veel werk en een 
professionele organisatie verzorgt al het werk dat met 
de ledenadministratie samen hangt. Het is een 
toekomstbestendige oplossing en het leidt niet tot 
een contributieverhoging. Wel zullen leden die met 
een acceptgiro willen blijven betalen, het gaan 
merken. Zij betalen voor het gebruik van de acceptgiro 
nu € 1,50 extra, dat wordt verhoogd tot € 5,- extra. Dat 
is fors maar is een keuze. Iedereen kan immers een 
incassomachtiging verstrekken. Het gebruik van een 
acceptgiro is een keuze, die aan de zijde van uw 
vereniging veel extra werk met zich meebrengt. 

U kunt hier een machtiging tot automatische incasso 
downloaden. Doe dat vandaag nog, vul deze in het stuur hem op naar het vermelde adres. 

Kortom, veel ontwikkelingen waarover uw bestuur graag met u van gedachten wil wisselen op de 
ALV op 26 maart a.s.  

De vergaderstukken vindt u hier. 

Jeugdactiviteiten 2018 

Of er in 2018 nog jeugdactiviteiten worden georganiseerd is nog niet zeker. de De uitgedunde 
jeugdcommissie is niet erg enthousiast na de geringe belangstelling voor jeugdactiviteiten in 
2017. Wie goede ideeën heeft mag deze voordragen.  

Wel kunnen kinderen tot 14 jaar ook dit jaar weer een gratis jeugdvergunning aanvragen op de 
website. Klik hier. 

Moet het lood aan de Twentse Vislijn verdwijnen? 

Mogen sportvissers straks hun hengel nog uitwerpen met een paar gram lood aan de lijn? Als 
het aan Jos en Egbert Lobée ligt niet. De broers hebben bij Waterschap Vechtstromen een 
handhavingsverzoek ingediend voor het gebruik van vislood. 

Jaarlijks komt door sportvissers 524.000 kilo lood in het milieu terecht. Die enorme hoeveelheid 
ligt op de bodem van beken, rivieren en kanalen. Volgens los Lobée is dat  becijferd door de 
sportvisserijkoepel en onderzoeksinstituut Deltaris. 

De initiatiefnemers van het handhavingsverzoek willen dat zo snel mogelijk een eind wordt 
gemaakt aan deze, in hun ogen 'onnodige verontreiniging met lood door sportvissers'. Ze willen dat 
het bestuur van Waterschap Vechtstromen vastlegt dat in hun gebied niet meer met lood mag 
worden gevist. 

Volgens los en Egbert Lobée zijn er genoeg alternatieven, 
visgewichten die geen lood bevatten. De broers uit 
Zeeland hebben het verzoek om handhaving gedaan bij 
alle 23 waterschappen in Nederland, zegt Jos Lobée. Bij 
verschillende andere waterschappen hebben de Lobées 
inmiddels bot gevangen. Hun handhavingsverzoeken 
werden afgewezen, omdat ze geen belanghebbenden zijn. 

Het bestuur van Vechtstromen behandelt de brief vandaag. In hun verzoek wijzen de broers erop 
dat de Nederlandse overheid volop bezig is voor het milieu gevaarlijke stoffen uit de leef omgeving 
te weren. Lood hoort daar ook bij. 'Het RIVM heeft al tientallen jaren geleden een lijst met Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) opgesteld. Lood is hierin opgenomen', staat in de brief aan 



 

Vechtstromen. De initiatiefnemers vinden dat het bestuur van het waterschap haar 
verantwoordelijkheid moet nemen. En elke sportvisser weet volgens hen dat bij hun hobby de 
statuten van het waterschap worden geschonden. 

Wim Goorhuis, Almelo (Tubantia 7-3-2018) 

Tot zover deze eerste nieuwsbrief van 2018. We zien u graag op de ALV van 26 maart a.s. 

7-3-2018 

 

 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. 


