
                                                                                                                                                                                                                                                             

        NIEUWSBRIEF  MAART  2019 

 

Beste Karperleden, 

Hoewel de overgang van de contributie inning naar Sportvisserij Neder-

land niet helemaal vlekkeloos is verlopen, zijn we toch zeer tevreden over 

het resultaat. Inmiddels zijn de herinneringen ook verzonden. Het heeft, 

zoals de bedoeling was, de penningmeester veel werk uit handen geno-

men. Ook de aanmelding van nieuwe leden verloopt nu een stuk eenvou-

diger en sneller. 

   De leeftijd van de bestuursleden baart ons zorgen. We worden er niet 

jonger op en het gaat allemaal niet meer zo soepel als we zouden willen.  

Wij zouden dan ook heel graag zien dat jonge leden van de vereniging zich 

zouden aanmelden om  taken van het huidige bestuur over te nemen. 

Mocht je ambitie hebben, laat het dan a.u.b. weten aan een van de  

bestuursleden. 

   Ook voor werkzaamheden aan het viswater zoeken we leden die een 

handje toe willen steken. Ooit heb ik jullie eens gevraagd om je hier voor 

op te geven maar de lijst is inmiddels niet meer up-to-date. Daarom nog-

maals de vraag: wie heeft tijd, energie en zin om een of enkele keren per 

jaar op de Ligne de handen uit de mouwen te steken?  Het betreft onder-

houd van de vissteiger, maaien van de waterplanten en het groen achter 

de steiger enz. In principe kan dit of op doordeweekse dagen of op zater-

dag. Laat het mij maar weten en vermeld ook  welke dag(en) het  best bij 

je uitkomt. 

   Op 12 maart aanstaande wordt de steiger weer uitgebreid gecontroleerd 

op houtrot. Daarna weten we hoeveel hout we aan moeten schaffen voor 

reparatie en wordt er een datum gepland waarop we onderhoud gaan ple-

gen. We proberen de steiger eind maart/begin april weer in goede condi-

tie te hebben. Mocht je niet zo lang kunnen wachten om een hengeltje uit 

te gooien, hou er dan rekening mee dat er nog niet gerepareerd is. Betre-

den van de steiger is dan voor eigen risico. 

   Tot slot nodig ik jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 

op dinsdag 2 april om 19.30 uur. Alle informatie hierover vind je op de 

achterkant van deze nieuwsbrief. Wij hopen op een grote opkomst. 

Tot ziens aan het viswater 

Ad  Suijkerbuijk 

hengelsportvereniging 

DE KARPER 

BERGEN OP ZOOM 

*secretariaat 

  0164-682342 



 

 

 

   HSV  DE KARPER 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag   

2 april 2019.  Aanvang: 19.30 uur. Plaats: paviljoen Rozenoord Bergen op Zoom 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen ALV 8 mei 2018 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester  

6. Verslag kascontrolecommissie 

7. Verkiezing kascontrolecommissie 

8.  Bestuursverkiezing: aftredend zijn Ger Schetters en Ad Suijkerbuijk. Beiden zijn herkiesbaar. 

9. Bespreking wedstrijden 

10. Rondvraag 

—————————————————————————————————————————————— 

Gesloten tijd ????? 

Gesloten tijd, die bestaat toch niet meer hoor 

je wel eens. Toch wel. Van 1 april tot de laat-

ste zaterdag van mei is het verboden in Ne-

derlands binnenwater te vissen met vrijwel 

alle soorten kunstaas. Dit geldt ook voor een 

aantal vissoorten. 

Voor snoek geldt een gesloten tijd van  

1 maart tot de laatste zaterdag van mei en 

voor snoekbaars en baars  geldt een gesloten 

tijd van 1 april tot de laatste zaterdag van 

mei. 

Mocht je in deze periodes snoek, snoekbaars 

of baars vangen dan dien je die onmiddellijk 

terug te zetten. Voor de Ligne geldt  overi-

gens altijd een verbod om snoek of baars in 

bezit te hebben. Denk er aan dat je gecontro-

leerd kunt worden. 

Algemene regels Vispas aangepast 

 

De algemene voorwaarden voor de Vispas 

2019 zijn op meerdere punten aangepast en 

uitgebreid. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

- Het is voortaan verboden om beaasde hen-

gels onbeheerd te laten. 

- Bij het vissen met 2 of meer hengels mag de 

afstand tussen de hengels niet meer dan 10 

meter zijn. 

- Afval moet ten allen tijden, ook tijdens het 

vissen, in een zak of emmer worden bewaard. 

Alle verdere veranderingen vind je op: 

www.sportvisserijnederland.nl 


