Nieuwsbrief hsv De Karper maart 2022

Beste Karperleden
Het zal jullie wellicht opvallen dat onze Nieuwsbrief een andere layout heeft dan wat jullie
gewend zijn. Door de groei van het aantal leden lopen onze emailprogramma's vast bij het
verzenden van verenigings mail. Die wordt gezien als spam. We hebben dit probleem opgelost
door verenigings mail voortaan via Laposta te versturen.
De laatste 2 jaar heeft het bestuur in verband met corona de steiger onderhouden. Een aantal
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het groenonderhoud is blijven liggen. We hopen hier in 2022
een flinke klap op te geven. Zodra we aan de slag kunnen wordt de klusgroep uitgenodigd.
Al jaren worstelen we met de vraag wat te doen met de steiger. Een aantal ideeën is de revue
al gepasseerd: ieder jaar 25 to 30 meter helemaal los halen en alles wat enigszins slecht is
vervangen, planken en onderbalken vervangen door kunststof, een drijvende steiger enz.
Misschien zijn er onder jullie wel leden die hier ook ideeën over hebben. Laat ze ons weten. Er
is een mogelijkheid om bij SVN een subsidie voor visvoorzieningen aan te vragen.
Geregeld zien we dat er met 3 hengels wordt gevist. Ook al heb je hier een vergunning voor,
op de Ligne is dit verboden. Drie hengels betekent ook 3 voerplekken en de eigenaar van het
water, Waterschap Brabantse Delta, heeft bij de verlenging van het pachtcontract nadrukkelijk
bedongen we het voeren zoveel mogelijk moeten beperken. Denk er aan, de BOA's weten dit
en je kunt er voor bekeurd worden.
Omdat we de laatste jaren 2 bestuursleden zijn kwijtgeraakt zijn we hard op zoek naar
versterking. Wij denken dat er best leden zijn die wat extra tijd in de vereniging willen stoppen.
Het kost echt geen uren werk per week. Lijkt het iets voor jou, neem dan contact op met de
secretaris.
Tenslotte vraag ik jullie aandacht voor de algemene ledenvergadering op 12 april. Wij vinden
het contact met onze leden belangrijk en hopen velen van jullie op deze vergadering te mogen
begroeten.
Tot ziens aan het viswater
Ad Suijkerbuijk (voorzitter)

Agenda algemene ledenvergadering 12 april 2022
tijd: 19.30 uur plaats: paviljoen Rozenoord te Bergen op Zoom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Notulen ALV 2 april 2019
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester + begroting 2022
Verslag kascontriolecommissie
Verkiezing kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing: Ria van Kerkhof en Marian Dogge zijn aftredend. Beiden zijn
herkiesbaar
9. Rondvraag
10. Sluiting

Gedragsregels roofvissen:
Wees voorzichtig met roofvis bij hoge watertemperaturen,
Dril dan zo kort mogelijk.
Gebruik een stalen/titanium onderlijn.
Gebruik deugdelijk onthaakmateriaal.
Gebruik een juist uitgevoerde kieuwgreep.
Snoeken langer dan 75 cm dienen bij het toepassen van
de kieuwgreep ondersteund te worden

Loodvrij vissen
Tegenwoordig praat iedereen over het milieu. Lood hoort daar
niet in thuis want het is sterk vervuilend en slecht voor mens
en dier.
Gelukkig zijn er meer dan genoeg milieuvriendelijke
alternatieven.Met een beetje fantasie en handigheid kun je ze
zelf maken.

www.mijnsportvisserij.nl
Geregeld krijgen wij van Sportvisserij Nederland de melding dat de vispas retour is gekomen,
met daarbij de vraag of wij de juiste adresgegevens hebben. Vaak blijkt dan dat wij die ook niet
hebben.Ik wijs jullie dan ook graag op de website www.mijnsportvisserij.nl
In een paar stappen kun je daar al je gegevens beheren: eerst registreren en daarna inloggen.
Je kunt er o.a. terecht voor:
Opzeggen lidmaatschap
Bij verlies nieuwe vispas aanvragen
Adreswijziging doorgeven
Visstroperij melden
In de toekomst zullen de mogelijkheden verder worden uitgebreid.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u adsuijkerbuijk@gmail.com toe aan uw adresboek.

