


Nieuwsbrief 2 van 2017 (nieuwe versie) 

Rectificatie 

In nieuwsbrief 2 van 2017 is een ernstige fout geslopen. De vrijwilligerscup en 
de Veteranencup zijn met elkaar verward. In onderstaande tekst staat het nu 
gecorrigeerd. Excuses vcoor het ongemak. Deze Nieuwsbrief wordt in zijn geheel 
opnieuw verzonden. 

Inbraak in ons clubhuis 

Op 6 maart 2017, rond 01.00 uur was het raak. Midden in de nacht 
wordt onze secretaris door de alarmcentrale gebeld dat er een 
inbraak is in ons clubhuis. Hij in de regen op de fiets naar het 
clubhuis, waar hij doorweekt aankomt. 

Ter plekke, samen met politie en bewakingsdienst, werd een grote 
chaos aangetroffen. Het hekwerk rond het gebouw op drie plaatsen 
opengeknipt, het rolluik voor de ramen vernield, een grote 
thermopane ruit aan diggelen, vloer, tafels en stoelen ernstig 
beschadigd.  

Gelukkig trad het alarm in werking en heeft dat de vandalen verder 
afgeschrikt, anders had de schade nog veel groter kunnen zijn. De 
schade aan onze kant was ruim € 2.300,-. Na afhandeling met de 
verzekeringsmaatschappij resteert er voor ons een schade van 
€ 500,- (eigen risico).  

 
 

 
Jammer van zoveel geld 

Wedstrijdseizoen is van start

De competities van de veteranen en de senioren zijn in volle gang. Ook zijn er al weer een aantal 
individuele wedstrijden gevist. Alle standen en uitslagen vindt u hier. 



  

Algemene Ledenvergadering voorjaar 2017 

Eind maart jl.vond de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. 
We hebben onze trouwe leden die 40 jaar, 50 jaar of 60 jaar lid zijn, gehuldigd. 
Zij ontvingen uit handen van onze voorzitter een fraai horloge met op de 
wijzerplaat het logo van onze vereniging in brons, zilver of goud. 

Onze scheidende secretaris Gerrit Aalderink heeft voor de laatste keer het 
jaarverslag 2016 voorgelezen. Onze penningmeester Harry Roord deed 
verslag over het boekjaar 2016 en de begroting 2017. Op voorstel van het 

bestuur heeft de ledenvergadering ingestemd met een contributieverhoging voor het jaar 2018. De 
verklaring daarvoor is dat door Sportvisserij Nederland extra kosten voor de Vispas worden 
doorberekend. Ook in 2019 lijkt er weer een verhoging van de afdracht aan Sportvisserij Nederland 
aan te komen.  

We hebben in de ALV afscheid genomen van twee trouwe bestuursleden, Gerrit Aalderink en Gerrit 
Kamp. Beiden hebben vele jaren een bestuursfunctie vervuld. Beiden zijn in de vergadering 
benoemd tot erelid, als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet. Heren bedankt. In de 
persoon van Peter Thé verwelkomen we onze nieuwe secretaris en in Armin Büter een nieuw 
bestuurslid. Heren welkom in het bestuur van uw en onze vereniging 

Loodcode

Het gebruik van lood door sportvissers is vaak negatief in het nieuws. Lood is slecht voor het 
milieu, dat weten we allemaal. Gelukkig komen er steeds meer goede loodvervangers. Goed om 
nu al te weten, ook lijkt het nog ver weg, dat er met ingang van 2020 een wettelijk verbod komt op 
de verkoop van lood. Met ingang van 2027 komt er een wettelijk verbod op het gebruik van lood. 

Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. 
Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. 
Belangrijke aanbevelingen zijn: 

l koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slechts één 
loodje per keer afgeven gebruik alleen zacht hagellood; 
dit is makkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te 
gebruiken  

l gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, waardoor u minder verspeelt 
l deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval 

We houden u op de hoogte. 

Jeugdactiviteiten 2017 

De jeugdcommissie zoekt dit jaar de jeugd op aan de vijvers in Almelo. De eerste avond was nog 
niet druk bezocht met drie vissertjes, maar het begin is er. Onder het motto "vertel het je vriendjes 
en vriendinnetjes en kom de volgende keer weer" rekenen we de volgende sessies op een betere 
opkomst. Wil je het hele programma van de jeugd zien, dan kun je het hier downloaden. 

Overigens, de drie vissertjes die er wel waren, hebben het nodige opgestoken en ook veel 
voorntjes en een enkel baarsje gevangen. Het was leuk. Zie hier de blije gezichtjes, daar doen we 
het voor. 

 



 

Veteranencup 2017 

Op zaterdag 1 juli wordt er gevist om de Veteranencup. Verzamelen om 07.00 uur in het clubhuis 
waar we deze inmiddels traditionele dag starten met een kop koffie. Om half acht is het loten en 
daarna naar het parcours aan de Slagenweg. We vissen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Aansluitend is 
er dan de barbecue van 13.30 uur tot 17.00 uur. Deelname is alleen mogelijk na opgave bij Jan 
Bokhove (0546-868689) of stuur een mailtje aan info@vislust.nl. 

Deelname kost € 10,--. Heb je dit bedrag al betaald voor deelname aan de Veteranencompetitie, 
dan ben je niets verschuldigd. Deelname aan de wedstrijd en de barbecue is dus alleen voor 
veteranen. 

Als je eerder hebt aangegeven bij de barbecue te zijn maar toch verhinderd zijn, laat het even 
weten, dan kopen we niet teveel in. 

Man-vrouw wedstrijd 2017 

Altijd al eens samen met jepartner willen vissen. Meld je dan nu aan voor de man-vrouw wedstrijd 
op woensdag 8 juni a.s. Gezelling twee uurtjes samen met je partner vissen en met diverse 
andere koppels in het visrijke water de Loolee. Na afloop prijsuitreking in het clubhuis. En de 
dames hebben altijd prijs. 

Deelname is gratis voor leden. Heeft je partner geen Vispas, vraag dan voor de zekerheid even de 
Meevistoestemming aan. Dat kost niets. 

Meld je hier aan voor de man-vrouw wedstrijd. 

 
 

 

 
 

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. 


