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Op 20 Juni 2020  Promotiedag vissen. 

Op zaterdag 20 juli 2020 houden we een vispromotiedag deze zal bestaan uit 
een viswedstrijd voor de jeugd en seniorleden met koffie en fris drinken  en een hapje. 

Er zal een kaper en snoek presentatie aan het water gegeven worden en het aasmateriaal 
wat daar voor nodig is.  
Zie de website van H.S.V de Voorn voor de begin en eindtijden. 

Dit zal plaatsvinden aan de vijver van de Westerbouwlanden. 
 

Nachtvissen. 
De nachtvis coördinatie 2020 wordt weer gedaan door Rudie Seine. 

      

     Jeugd visles en wedstrijden. 
De jeugdwedstrijden zullen weer op woensdagen avonden worden gehouden. 

In de vakanties en tijdens andere activiteiten in Nieuwleusen zullen er geen 
wedstrijden  meer worden gehouden. 
Tijdens de jeugdwedstrijden (zie wedstrijdagenda op website) is ook gelegenheid 

om visles te geven aan kinderen die nog geen lid zijn. De kinderen kunnen dan 
kennis maken met wat vissen aan de waterkant inhoud, in een leuke ontspannen 

sfeer.  
De aanwezige wedstrijdleiding stelt dan een hengel en aas beschikbaar. 
De jongens/meisjes die nu al weten dat ze mee willen doen kunnen zich opgeven  

via een mailtje naar postmaster@hsvdevoorn.nl 
 

Rivierprik onderzoek. 
Enkele leden van onze vereniging hebben hieraan meegewerkt, de stuw in de Vecht                          
bij Ankum is een knelpunt in de trek route voor de vissen.en d.m.v. dit project kan  

de vismigratie in kaart gebracht worden die de Vecht willen optrekken.  
Ook in Nordhorn (Duitsland)is men bezig met dit project. 
En hiermee kan het beheer van de knelpunten op de migratieroute en de aanleg van  

vispassages beter op de vissen afgestemd worden. 
 

Visuitzet en afvissen visserijkundig onderzoek in 2019. 
In de Hulsterplassen zijn 10 spiegel karpers en 10 steuren uitgezet. 
In de Westerbouwlanden zijn 50 graskarpers uitgezet. 

Afvissen voor visserijkundig onderzoek in de Westerbouwlanden door Sportvisserij Oost                      
is gedaan met de coördinatie van bestuurslid William v.d. Veen. 

 
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. 

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/federatie controleur                    
willen worden. 
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Vrijwilligers werk / onderhoud. 

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 2019                          

drie maal gedaan.  
De vereniging zet hierbij haar materiaal in, boomzaag, grastrimmer en kettingzaag. 
Ook de bij de Hulster plassen zijn de visplekken weer ontdaan van het riet 

Ernstjan Gort bestuurslid heeft met goed gevolg de cursus “Motorkettingzagen en Werken 
met een bosmaaier” in 2019 afgerond met een diploma 

 
 
Lidmaatschap / Contributie. 

      Het bestuur betuur heeft voor 2020 geen contributie verhoging vastgesteld.        
De vispassen voor 2020 worden vanuit Sport Visserij Nederland naar het huisadres 

verstuurd. 
Lid worden kan online, op de website van H.S.V De Voorn via VISPAS ONLINE BESTELLEN. 
De vereniging streeft er op deze manier naar dat leden via  automatische incasso  

hun lidmaatschap betalen.  
 

Bereikbaarheid van H.S.V De Voorn. 

Op onze website  www.hsvdevoorn.nlvind u alle informatie. 

Hierop staat ook het voltallige bestuur met adressen vermeld. 

 

Nieuws van Sportvisserij Nederland. 

Onlangs is de eerste live versie van de Mijn Sportvisserij omgeving gelanceerd  

(www.mijnsportvisserij.nl). 

Deze website stelt sportvissers met een VIS pas in staat om zelf gegevens aan te passen. 

Mijn Sportvisserij biedt sportvissers vooralsnog de volgende mogelijkheden: 
 

- Registreren en (eenmalig) je VISPAS aan je account koppelen. 

- Inloggen via je Facebook of Google + account. 

- Duplicaat aanvragen (document kwijt). 

- Verhuizing doorgeven/ persoonlijke gegevens wijzigen. 

- Opzeggen (staat i.v.m. 'de knip' nu even op onzichtbaar). 

- MEEVIS- toestemming, NACHT-vistoestemming en 3
e
 hengelvergunning aanvragen 

- Keuze voor digitale of papieren viswater lijst doorgeven. 

- Contact opnemen met Sportvisserij Nederland. 
 
Leden vergadering 2020.  

De leden vergadering vindt plaats in de Viersprong op dinsdag 4 februari 2020 om 20.00 uur. 
Enkele onderwerpen op de agenda zullen zijn een voorstel  voor het weer beschikbaar stellen 
van prijzen bij de senioren wedstrijden in 2020 en bestuursverkiezingen . En na afloop een 

bingo met mooie vleesprijzen. 
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