
 

IVA Instructie voor barmedewerkers

Op 5 februari hebben 10 vrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd. Deze 
instructie maakt deze groep vrijwilligers nog beter bewust van de verantwoordelijkheid die zij als 
barmedewerker hebben. Alcohol schenken aan minderjarigen is uit deze boze. Maar hoe zorg je er 
voor in de praktijk dat dat ook daadwerkelijk niet gebeurd. En hoe voorkom je dat bezoekers met 
teveel alcohol op gaan deelnemen aan het verkeer. Alle deelnemers hebben deze instructie met 
veel inzet gevolgd en hebben de meerkeuze toets met goed gevolg afgelegd. Zij kregen een 
certificaat van deelname uitgereikt. Namens het bestuur gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet.

Op de foto boven links Erie Moelard, Edmond Kats, Hero Brinkman, Jan Pol, Jan Feenstra en 
Richard Jansen. Op de foto rechtsboven Berny Nijhuis, Erwin Peters, Gerrit Meijer en Ben 
Woudstra. Op de foto links onder een van de instructie dia's en op de foto rechtsonder SVH 
gediplomeerde instructeur Henk Wijnen. 

Algemene ledenvergadering voorjaar 2016

Op 21 maart vond de voorjaarsvergadering plaats van onze hengelsportvereniging. Na het 
openingswoord door de voorzitter Wim van den Bos werd een minuut stilte in acht genomen voor 
de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

Vervolgens las de secretaris het jaarverslag 2015 voor. De penningmeester deed verslag van de 
financien over 2015 en presenteerde de begroting 2016. Tevens werd door de ALV besloten, op 
voordracht van het bestuur, om in 2017 geen contributieverhoging door te voeren. Daarbij werd wel 
een voorbehoud gemaakt van eventuele afdracht verhogingen aan Sportvisserij (Oost) Nederland. 
Deze kunnen met instemming van de ALV worden doorberekend.



  

Vervolgens werden de 40-jarige, de 50-jarige en 60-jarige jubilarissen gehuldigd. Zij kregen een 
mooi horloge met het logo van onze hengelsportvereniging en een bos bloemen. 
De vergadering werd afgesloten met een verloting met vele hengelsportspullen. 

Op de site van Vislust is een foto-album geplaatst van deze avond en van de huldiging van de
leden.

De onderlinge biljartcompetitie voorjaar 2016 zit er weer 
op.

Winnaar werd Adrie Letteboer, gevold door Ben Woudstra en 
Dick Wijma. 

Heren gefeliciteerd. 

Alle uitslagen vind je op de site van AHV Vislust.

Armin Buter concentreert zich op de volgende stoot.

Kascontrole boekjaar 2015

Bij elke vereniging wordt de boekhouding gecontroleerd. Zo 
ook bij Vislust. Begin maart vond de controle plaats door 
onze leden Bert Snippe en Ben Nijenhuis. Een nauwgezet 
klusje. De controle heeft geen opmerkingen opgeleverd. De 
kascontrole commissie zal op de algemene 
ledenvergadering 2016 voorstellen het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde financiele beleid over 2015.

Op de foto de heren controleurs Bert Snippe en Ben Nijenhuis. Samen aan tafel met voorzitter Wim 
van den Bos en penningmeester Harry Roord.

Vliegvissers bij AHV Vislust

Elke tweede dinsdag van de maand (muv juli en augustus) zijn de vliegvissers bijeen in het 
clubhuis van Vislust. Er worden verhalen uitgewisseld, vliegen gebonden en ervaringen 
uitgewisseld. Een gedreven club vissers!! Ook eens kennismaken met deze bijzondere tak van de 
hengelsport, kom vrijblijvend langs op de tweede dinsdag van de maand, 's-avonds vanaf half acht 
in het clubhuis.

En voor een aantal verhalen en ervaringen, ga naar de site van AHV Vislust.

Instructie avonden voor de jeugd.



 

De instructie avonden voor de jeugd zijn 
weer gestart. De belangstelling is tot dus 
ver matig. Toch valt er nog genoeg te 
leren voor de beginnende en enigszins 
gevorderde jeugdvissertjes. De derde 
instructie avond vindt plaats op 19 april 
2016, vanaf 18.30 uur in het clubhuis. 
Deze derde avond staat onder meer in het 
teken van karpervissen. Ook gaan we 
alles vertellen over werphengels.

Alles over de jeugd vind je op de website.

Wedstrijdseizoen 2016 staat op punt van beginnen

Het wedstrijdseizoen 2016 start binnenkort. De eerste wedstrijd is op zaterdag 2 april a.s. Dat is de 
snertwedstrijd. Gewoon een leuke wedstrijd om kennis te maken met het vissen van een wedstrijd. 
Waarom zou je dat doen? Daarvoor zijn twee redenen te noemen. Allereerst is het vissen van een 
wedstrijd leerzaam. Leer van de andere deelnemers, let goed op waarom de een wel een visje 
vangt en jij misschien nog niet. Zit het in het voer, in het aas, de afstand van oever tot dobber, de 
diepte waarop je vist? Vraag het de andere deelnemers. Niets is zo leerzaam als een wedstrijd. En 
het gaan niet om de prijzen, het gaat om de gezelligheid, het elkaar ontmoeten. En dat is 
de tweede belangrijke reden. Na afloop samen gezellig een kop snert eten, ook dat hoort bij deze 
wedstrijd. 

Alles over het wedstrijdvissen en de wedstrijdkalender op onze site.

Tot zover deze tweede nieuwsbrief

Zondag 19 juni 2016
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