
Nieuw bij Vislust: een digitale nieuwsbrief

Alstublieft. Helemaal nieuw, een digitale nieuwsbrief. Het bestuur hoopt 
op deze manier snel en effectief met de leden te kunnen communiceren.

De veteranen van Vislust starten een nieuwe competitie

Met ingang van 2016 vervalt de competitie 55+ en 60+. Hiervoor is een nieuwe competitie terug! En 
als nieuwe activiteit een barbecue wedstrijd. En dat alles onder de nieuwe naam: 'Veteranen 
VISLUST'.

Ieder lid van 55 jaar of ouder is welkom om aan deze competitie en/of de barbecue wedstrijd deel 
te nemen.

Veteranencompetitie 2016: 

1. Voorjaar 's morgens 10, 17, 24 en 31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni, aanvang om 8.30 uur tot 
11.30 uur.

2. Najaar s middags 16, 23 , 30 augustus, 6-13-20-27 september en 4 oktober, aanvang om 
13.00 uur tot 16.00 uur.

Loting is 3 kwartier voor aanvang van de wedstrijd. Indien mogelijk wordt er gevist in de Loolee!
Van de 16 wedstrijden  tellen er 12 mee voor de einduitslag van de competitie.
De twee slechtste resultaten van de voorjaarscompetitie en van de najaarscompetitie worden in 
mindering gebracht.
De prijsuitreiking vindt plaats een dag na de laatste wedstrijd onder het genot van een hapje en 
een drankje in ons clubgebouw.

Nieuw: barbecue wedstrijd
Op zaterdag 2 juli is er een barbecue wedstrijd. 
Deze vervangt de busreis. Er wordt gevist van 
08.30 tot 11.30 uur. Aansluitend prijsuitreiking 
en BBQ bij ons clubgebouw.
Loten aan de waterkant drie kwartier voor 
aanvang van de wedstrijd. Viswater wordt later 
bekend gemaakt.

De inleg voor deze activiteiten bedraagt €10,00 
voor de competitie en de BBQ samen, ook als u 
maar aan een van deze drie activiteiten deel 
neemt. Betalen bij opgave.

Aanmelden en betalen voor de activiteiten tot 15 april bij:
J. Bokhove
Ter Wadding 4
Tel. 0546-868689 
Afmelden voor de wedstrijden bij:
J. ter Weer tel. 0546-821223 



  

Naam.............................................................................................................

Adres..............................................................................................................

Plaats/postcode.................................................................................................

Neemt deel aan barbecue op 2 juli 2016: ja/nee

Neemt deel aan de veteranencompetitie: ja/nee

Facebook pagina's voor de Karpercommissie en de 
Jeugdcommissie.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsberichten van de karpercommissie en de jeugdcommissie. 
Bezoek ze op Facebook. 

Facebook karpercommissie

Facebook Jeugdcommissie

Vispas 2016

Er zijn al weer ruim 3.400 vispassen uitgeleverd 
door uw vereniging. Hebt u uw vispas nog niet 
ontvangen, controleer dan of u betaald heeft. Heeft 
u uw vereniging gemachtigd voor een 
automatische incasso, check dan of incasso 
inderdaad heeft plaats gevonden of niet is gelukt.

Hebt u een acceptgiro ontvangen en nog niet 
betaald, betaal dan alsnog.

Zonder betaling wordt de Vispas 2016 niet uitgeleverd. Betaling van de contributie (€  34,50 
senioren, € 11,00 jeugd tot 14 jaar) kan plaats vinden op bankrekening NL85 RABO 0301 3110 80, 
altijd onder vermelding van het lidmaatschapsnummer op uw Vispas.

Instructieavonden voor de jeugd

De jeugdcommissie is druk bezig met de voorbereiding voor het seizoen 2016. En er gaat wat 
veranderen in de invulling van de avonden en de vervolgactiviteiten gedurende het seizoen. Hou de 
website, de facebookpagina en je mail in de gaten.

De eerste avond is op 19 februari a.s., aanvang 18.30 uur. Noteer dit al vast op de kalender.

Lijst van viswateren 2016 - 2017 - 2018 

Bij uw Vispas 2016 heeft u weer de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren gekregen, een 
lijvig en zwaar boekje. Deze lijst is drie jaar geldig.



 

Wilt u dit boekje over drie jaar weer ontvangen, dan moet u dat actief laten weten. In het nieuwe 
boekje vindt u daarvoor een aanmeldingsformulier. Deze moet u invullen en voldoende 
gefrankeerd verzenden aan Sportvisserij Nederland.

Maar er is een alternatief, een app welke u op de smartphone kunt installeren. Dat is Visplanner.nl. 
Deze vervangt nu al de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Doen! Het boekje kan 
weg, het bespaart veel papier, goed voor het milieu en het bespaart uw vereniging veel 
verzendkosten.

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. 


