N I E U W S B R I E F H. S. V. F L E V O M A A R T 2016
Beste lid,
U ontvangt anders dan u gewend bent een nieuwsbrief in plaats van de inmiddels bekende Opsteker.
De reden hiervan is dat wij zoeken naar een wijze van communiceren met de leden die meer bij deze tijd past.
Ook stonden wij voor de keuze de contributie te verhogen of een andere manier van informatievoorziening naar
onze leden toe te gebruiken. Wij hebben zoals u wellicht weet een prachtige website die door een van onze leden is
opgezet. Op deze site treft u allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden aan over- en van onze vereniging. Het adres
van de site is: www.hsvflevo.nl Wij kunnen ons voorstellen dat er ook leden zijn die geen mogelijkheid hebben
een computer te gebruiken en daardoor de ouderwetse Opsteker willen ontvangen. Deze leden kunnen dit
aangeven door contact op te nemen met Gerard Voorburg (Penningmeester/ledenadministratie) verderop in de
Nieuwsbrief treft u deze informatie aan.

Contributie
Wij hebben de contributienota bijgevoegd, de penningmeester wil u uitdrukkelijk vragen het lidnummer bij de
betaling te vermelden,

Uitnodiging Jaarvergadering
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering die gehouden wordt op maandag 11 april 2016.
Deze ledenvergadering wordt gehouden in Café Staal op de Wakkerendijk in Eemnes.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:
Opening
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Jaarverslag secretaris 2015
3. Jaarverslag penningmeester 2015
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Kascommissie - benoeming nieuw lid
6. Bekendmaking prijswinnaars 2015
7. Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster; Jan van Wijk (herkiesbaar) Jan van Binsbergen
(herkiesbaar) Tegenkandidaten: schriftelijk indienen tot aanvang van de vergadering.
8. Pauze
9. Programma 2016: Wedstrijden – Clubactiviteit 4-6-2016
10. Rondvraag
11. Sluiting
Bestuur Hengelsportvereniging Flevo
•

Het Jaarverslag van de secretaris en het Financieel verslag van de penningmeester liggen voor de aanvang
van de vergadering voor de leden klaar.

Viswedstrijden 2016
De wedstrijden worden zoals hieronder weergegeven gehouden.
Witviswedstrijden
Snoekwedstrijden
1.
02-04-16
08:00 - 12:00 uur
1.
24-09-16
13:00 - 16:30 uur
2.
30-04-16
08:00 - 12:00 uur
2.
22-10-16
13:00 - 16:30 uur
3.
21-05-16
08:00 - 12:00 uur
4.
25-06-16
08:00 - 12:00 uur
5.
09-07-16
08:00 - 12:00 uur
6.
27-08-16
08:00 - 12:00 uur
Wij verzamelen bij het evenemententerrein in Eemnes, s.v.p. één uur voor de (witvis) wedstrijd aanwezig zijn.
De deelnamekosten zijn voor volwassenen € 5,- en voor de jeugd € 3,-

Verenigingsactiviteit 2016
Onze verenigingsactiviteit (forelvissen) gaan we houden op 4 juni 2016 wederom bij De Berenkuil. Wij hebben de
voorste vijver gereserveerd voor 40 vissers, 20 links en 20 rechts en gaan halverwege de ochtend rouleren van
kant. Zo heeft iedereen evenveel kansen. De kosten bedragen € 15,- per persoon, waarvan de vereniging de helft
voor zijn rekening neemt. Dus voor € 7,50 kun je een ochtend vissen in de eerste vijver. Tevens doe je ook nog mee
aan een wedstrijd die wij hieraan verbinden.
Er kunnen uitsluitend leden deelnemen aan dit evenement. Het maximaal aantal deelnemers is 40 personen.
Dus vul snel het aanmeldingsformulier in, want vol=vol!! De binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend
voor deelname aan het evenement.
Aanmeldingsformulier verenigingsactiviteit HSV Flevo
Ja, je mag mij/ons noteren voor het vissen op 4 juni 2016 in de forellenvijver, mijn gegevens zijn:
Naam:_______________________________________________
Adres:_______________________________________________
Postcode en Woonplaats:________________________________
Lidnummer:_________________________
Telefoonnummer:____________________
Mobiel nummer:_____________________
E-mailadres:________________________
Maak een fotokopie van dit formulier en stuur deze toe naar: Ledenadministratie, Gerard Voorburg,
Raadhuislaan 35, 3755 HA Eemnes, tel. 035-53 821 12. Een e-mail sturen kan ook:
flevovissen@gmail.com
• Als er meer leden van één gezin mee willen kun je ook een kopie maken van dit formulier.
Datum binnenkomst:__________________
•

E-mailadres
Wij zouden het zeer op prijs stellen te mogen beschikken over uw e-mailadres. De reden hiervan is dat wij dan op
eenvoudige wijze u kunnen attenderen op nieuwtjes van de vereniging. Neem s.v.p. de moeite uw e-mailadres door
te geven aan Gerard Voorburg, het e-mailadres is: flevovissen@gmail.com Vermeld het lidnummer erbij zodat wij
het e-mailadres bij het juiste lid kunnen vermelden. Bij voorbaat dank.

De Opsteker
Het is voor mij een probleem om de informatie van onze vereniging van de website af te halen en ik wil hierbij
aangeven dat ik een papieren exemplaar van de Opsteker wil ontvangen.
Ledenadministratie:
G. Voorburg
Raadhuislaan 35
3755 HA Eemnes
tel.: 035-53 821 12
website: www.hsvflevo.nl
e-mail: flevovissen@gmail.com

Naam:_______________________________________________
Adres:_______________________________________________
Postcode en Woonplaats:________________________________
Lidnummer:_________________________
Telefoonnummer:____________________
Mobiel nummer:_____________________
E-mailadres:________________________
Stuur een berichtje naar Gerard Voorburg, hierboven treft u zijn adresgegevens aan.

