


Nieuwsbrief nummer 4 van 2017

Het verenigingsjaar 2017 zit er bijna op. 
 
Tijd voor een laatste 
nieuwsbrief in 2017.  

Het bestuur wenst alle leden 
heel fijne feestdagen en een 
voorspoedig en vooral 
gezond 2018 

 
 

 

Een goede gewoonte (nieuwjaarsborrel) 

Een goede gewoonte is het binnen Vislust om het nieuwe jaar te starten met een bijeenkomst voor 
onze leden. Gewoon gezellig elkaar een voorspoedig nieuwjaar wensen en bijkletsen over onze 

mooie hobby. We doen dat op vrijdagavond 5 januari 2018 vanaf 20:00 in 
ons clubhuis. Koffie en een drankje worden u aangeboden door uw hengelsportvereniging. Ieder 
lid is van harte welkom. 

De najaarsvergadering (1)

Op 20 november 2017 vond onze najaarsvergadering plaats. Er waren ruim 80 leden aanwezig. Op 
de agenda stond allereerst de huldiging van en de prijsuitreiking aan onze winnaars in 2017. In 
nieuwsbrief nummer 3 van 2017 hebben we deze winnaars al met hun behaalde resultaten aan u 
voorgesteld. Hier komen ze nog een keer, nu in beeld: 

De winnaars van de 
seniorencompetitie 
2017, in het midden 
Henri Wermelink 
(1ste), rechts Björn 
Kienhuis (2de), en 
links Hans Oude 
Bennink (3de). 
Henri is daarmee 
winnaar van de 
Steunenbergbeker. 



  

 

 
 
 
 
 
 

(foto's Harrie Harink) 

De najaarsvergadering (2)

Onderdeel van de najaarsvergadering was een presentatie door de 
GGD Twente over gevaren welke sportvissers aan het water kunnen 
oplopen. De ziekte van Weil (overgebracht door ratten) en de ziekte 
van Lyme (overgebracht door teken) werden voor het voetlicht 

gebracht. Wil je de PowerPoint nog eens nakijken, klik hier. Wilt u een informatief filmpje zien op 
YouTube over de ziekte van Weil, klik hier. Neem even de tijd voor dit filmpje van 5 minuten. Ook jij 
loopt risico aan het water! 

De Vispas 2018

De winnaars van de 
veteranencompetitie 
2017, in het midden 
Jan Hammink 
(1ste), links Joop 
Lucas (2de), rechts 
Ben Nijenhuis 
(3de). 

Bert Nieuwenhuis, winnaar van het  voor- en 
najaarsconcours 2017.  Hij is daarmee winnaar 
van de Jan Smitbeker. 

Sietse Dijkstra ving tijdens het voor
najaarsconcours de grootste vis. Hij is daarmee 

Harry Roord, winnaar van de 
Veteranencup 2017

Dick Ardesch, winnaar van de 
vrijwilligerscup 2017 

 Harrie Struis, winnaar van de 
biljartcompetitie 2017.



 

Op 27 december start de 
verspreiding van de Vispas 2018. 
We doen ons best deze voor 1 
januari 2018 bij u te bezorgen. 
Voorwaarde is wel dat de Vispas 
door u is betaald.  Kijk nog even 
na op uw bankrekening of de 
automatische incasso op 1 
november 2017 is gelukt. Of heeft 
u de acceptgiro nog liggen, betaal deze dan alsnog. Wilt u voortaan ook via een automatische 
incasso betalen, download dan hier de machtiging voor automatische incasso.  

Van uw bestuur 

In het voorjaar van 2017 heeft de ALV Peter The benoemd tot nieuwe secretaris. Vanwege zijn 
werkomstandigheden heeft Peter recent al weer een punt moeten zetten achter zijn nog maar heel 
korte periode als secretaris. Het bestuur is dus op zoek naar een nieuwe secretaris die in de 
voorjaarsvergadering van 2018 benoemd kan worden. Iets voor u?? Neem even contact op met 
Wim van den Bos (voorzitter) of Harry Roord (penningmeester, wnd. secretaris). 

Consumptieprijzen clubhuis

Ook een hengelsportvereniging ontkomt er niet aan om de prijsontwikkelingen te volgen. En het 
was al aangekondigd door de penningmeester op de ALV in maart 2017. Vanaf 1 januari 2018 
gaan de consumptieprijzen in ons clubhuis ietsjes omhoog. Voor een flesje fris of een flesje bier 
gaat de prijs omhoog van € 1,40 tot € 1,50. Voor een aantal andere producten als wijn en speciale 
bieren gaat de prijs van € 1,75 naar € 1,80. 

Hengelsport en gemeenteraadsverkiezingen

Vislust heeft een brief gericht aan alles fracties binnen de gemeente Almelo. Het bestuur vraagt 
daarin aandacht voor de hengelsport in Almelo en in het bijzonder voor goed en goed bereikbaar 
viswater. Eens kijken of de politiek zich sterk wil en kan maken voor een van de grootste 
verenigingen in Almelo. De brief kunt u hier inzien. 

Tot zover deze laatste nieuwsbrief van 2017. Het bestuur wenst u nogmaals een voorspoedig, 
gezond en visrijk 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. 


