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Hulsterplassen. 

2013 was het eerste vis seizoen dat er gestart is met het pilot project nachtvissen aan de Hulsterplas 2. 

Er is op 27 november 2013 een evaluatie geweest met de gemeente, het project wordt in 2014 voortgezet.  

Hierover  zal met de karpervisser nog op een paar punten  overlegd moeten worden op de ALV                                                        

van 11 februari 2014. 

 

N.a.v. klachten van aanwonenden bij de Hulsterplas over overlast van vissers, hebben we 2 maal een overleg  

met de gemeente en de klagers gehad.  

We hebben ons hierin bijlaten staan door de jurist van Sportvisserij-Nederland en de juridische medewerker                                

van Sportvisserij Oost-Nederland. In februari 2014 zal er weer een gesprek zijn. 

 

Het aanvragen van een invaliden vissteiger heeft geresulteerd in de vernieuwing van de oude invaliden vissteiger  

met nieuwe bankjes en verharding. Ook is er een nieuwe afgebakende visplek aan de zuidkant van de Hulsterplas 

gemaakt. 

 

Educatief. 

In 2013 hebben we meegewerkt met de Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen voor naschoolse  

opvang, en dat was visles voor 15 kinderen. Er zijn 4 middagen besteedt om ze tips en trucks bij te brengen. 

Dit kon alleen plaatsvinden met de volgende vrijwilligers van onze vereniging: 

Derkjan Schuurman, Joop Witvos, Roelof Witvos, Geert Kuik, Albert de Boer, William vd Veen, Gerrit 

Lubbers. 

Ook hebben we geassisteerd bij het vissen van de school Het Kompas, dit was een initiatief van  

Sportvisserij Oost Nederland.  

 

Jeugd vislessen. 

Er zijn in het voorjaar van 2013 weer jeugd vislessen gegeven in molen Massier.  

En ook in 2014 zullen er weer 3 cursussen gegeven worden, door Sicco Schat, Ernstjan Gort en Joop Witvos. 

 

Verenigings controleurs. 

Deze hebben afgelopen jaar vele malen vispassen en de uitrusting gecontroleerd. 

Over het algemeen kan geconstateerd worden dat de meeste mensen wel de vereiste papieren bezitten. 

Maar in de zomer vakantie worden toch nog wel kinderen aangetroffen die niet de vereiste vergunning hebben en                            

de uitrusting niet in orde hebben. Vooral bij het op snoek vissen gaat het verkeerd, deze vissen hebben nogal                                 

scherpe tanden. En bij het onthaken van de dreggen ben je toch wel een tang  nodig.                                                                        

In 2014 zal hier extra opgelet worden, ook vinden we dat de ouders hierin een verantwoording hebben  

dat kinderen met de juiste spullen gaan vissen.  

 

Om het aan de waterkant gezellig te houden kunnen we nog wel wat mensen gebruiken. 

Graag zouden we dan ook zien dat er leden zijn die ook wel verenigings controleur willen worden. 

 

Vrijwilligers. 

In 2013 hebben zijn wij met enkele klein vrijwilligers ploegje opgestart. 

De Hulsterplassen zijn met een aantal vrijwilligers in 2013, 3 maal opgeschoond en gesnoeid. 

Omdat veel mensen van onze vereniging vissen in de Brouwers/Bijkersplas is deze door ons geadopteerd.                                        

Hier kunnen we ook als vrijwilliger aan de slag, dit hebben we in 2013, tweemaal gedaan. 

 

Leden vergadering 2014. 

De Algemene Leden Vergadering vindt plaats in de Viersprong op 11 februari  2014  om 20.00 uur. 

Enkele agenda onderwerpen zullen  zijn een voorstel tot contributie verhoging in 2015 en het lidmaatschap  

online kunnen aanvragen.  Ook het HP2-projekt zal aan de orde komen, dus karpervissers  zeer welkom. 

Na de pauze bingo.  
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