
Deze 

week, direct na kerst 2016, zijn de reeds betaalde vispassen 2017 verspreid onder onze leden, 

hetzij via bodes binnen de gemeentegrenzen, hetzij via Post.NL.

Dat zijn ruim 3.000 vispassen, maar dat betekent ook dat ruim 1.000 leden de contributie nog niet 

hebben voldaan. Maak in dat geval vandaag nog de contributie over met de acceptgiro welke u 

begin november van ons hebt ontvangen. Of controleer uw bankrekening of er met de 

automatische incasso iets mis is gegaan, begin november 2016.

Betalen kan ook als volgt: maak €  34,50 over op bankrekening NL85 RABO 0301311080 onder 

vermelding van uw lidnummer (zie Vispas 2016).     

Ook in 2017 moet u bij controle naast uw Vispas de lijst van viswateren kunnen laten zien. Dat is 

het dikke boekje dat u vorig jaar heeft gekegen bij de Vispas 2016. In 2017 is er een 

aanvullingslijst verschenen. Deze ontvangt u alleen bij uw Vispas 2017 als u te kennen heeft 

gegeven de lijst op papier te willen ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen bij uw Vispas dan mag 

u niet vissen in de wateren die in deze aanvullingslijst staan. Wilt u voortaan wel over de papieren 

versie willen beschikken, dan kunt u deze alsnog bestellen (klik hier). U kunt de lijst ook 

downloaden en uw eigen papieren versie afdrukken.

Maar er is een alternatief. Beschikt u over een smartphone dan kunt u een app downloaden, 

Visplanner.nl. Dat is een digitale lijst van viswateren welke de papieren versie vervangt. Hebt u 

deze app op uw telefoon, dan kunt u op het scherm van uw telefoon zien waar u wel of niet mag 

vissen in Nederland. Erg handig in het gebruik.

Voor alle info over de Vispas klik hier.

Op woensdagavond 11 januari bent u van harte welkom in ons clubhuis, vanaf 19.30 uur. Onder 

het genot van een hapje en een drankje is er gelegenheid elkaar een visrijk 2017 toe te wensen, 



de laatste nieuwtjes uit te wisselen en nader kennis te maken met de vereniging. 

Het visseizoen 2017 staat weer voor de deur. Het programma van de veteranen en de senioren 

vindt u op de website. Ook eens een meedoen aan een competitie, een individuele wedstrijd of 

een koppelwedstrijd, het is leuk en leerzaam.

Voor wat betreft de jeugd komt het programma iets later beschikbaar. Hou de website in de gaten. 

De algemene ledenvergadering 2017 vindt plaats op maandag 20 maart 2017. De uitnodiging 

daarvoor is gevoegd bij de Vispassen die deze week de deur uit gaan. Op de agenda in ieder geval 

voor zover we nu weten een contributieverhoging omdat Sportvisserij Nederland heeft 

aangekondigd de landelijke afdracht te gaan verhogen in 2018.

De agenda en de stukken vindt u t.z.t. op de website.

Gaat u verhuizen of staan andere gegevens niet correct op uw vispas, 

geef dat aan ons door (klik hier

Wilt u de Vispas opzeggen, dat kan tot uiterlijk 1 oktober van het jaar. 

Ook dat kan via de website (klik hier

Opzeggingen ontvangen na 1 oktober worden niet in behandeling 

genomen.

Er vindt op dit moment groot onderhoud plaats rond de 

Dollegoorvijver. Leerlingen van het AOC vinden hier een 

leerpproject waarin ze onder deskundige begeleiding leren 

snoeien. Een mooie manier van samenwerken. De vijver 

blijft goed toegankelijk, we hebben ruimte voor onze hengels 

en het verhoogd de veiligheid omdat dood hout wordt 

verwijderd.

Hebt u een mooie viservaring welke u graag met de andere leden van Vislust wilt delen, stuur uw 

verhaal met foto in naar info@vislust.nl. Een bijzondere vis, een grote vis, een vismaat die in het 

water valt, het maakt niet uit.



Het bestuur wenst alle leden en hun gezinsleden een gezond en gelukkig 2017 

toe. En voor ons vissers natuurlijk ook een visrijk seizoen.

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

deze mailbox stuurt worden niet beantwoord. 

 om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.


