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Hengelsportvereniging Ons Genoegen-Almere 

Het bestuur van de HSV Ons Genoegen-Almere heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de belangen 

van haar leden te behartigen. Hiervoor is gestart met het inrichten van diverse commissies die tal van 

activiteiten voor de leden hebben georganiseerd. De HSV is nu een actieve en financieel gezonde 

sportvereniging. Regionaal en lokaal werkt de vereniging met diverse partners en instanties aan een 

duurzaam, gevarieerd en gezond visbestand met toegankelijke en bereikbare wateren. Om sturing aan de 

vormgeving en ontwikkeling van de vereniging te geven wordt gewerkt met een jaarplan. In dit jaarplan zijn 

de uitgangspunten, de doelen en de activiteiten van 2017 beschreven zodat u een goed inzicht heeft waar 

de HSV voor staat en wat zij wil bereiken. 

 

Uitgangspunten van de HSV Ons Genoegen-Almere 

 De vereniging streeft naar één gezamenlijk en landelijke VISpas waarmee iedere sportvisser in 

heel Nederland zijn hobby kan uitvoeren. 

 De vereniging zet zich in op de participatie van jong en oud, valide en minder valide vissers en 

specifieke doelgroepen, zoals kinderen die opgevangen worden binnen de pleegzorg en ouderen 

binnen woonzorgcentra. Daarmee is de HSV ook een partner die een zinvolle en actieve bijdrage 

levert aan de lokale samenleving.  

 Onze vereniging is ook een open vereniging. Het bestuur staat open voor initiatieven van leden die 

een bijdrage willen leveren aan de ambities en doelstellingen van de vereniging. Daarbij hecht het 

bestuur veel waarde aan een open en interactieve communicatie met haar leden. Daarom heeft zij 

een  actuele, volledige en enthousiasmerende website en Facebookpagina en worden mails snel 

beantwoord. 

 Uiteraard zijn wij als bestuur creatief en ondernemend en werken wij samen om gerichte en 

passende activiteiten aan te bieden ter bevordering van de hengelsport.  
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Doelstelling en activiteiten 2017 

 

Hieronder worden de doelstellingen en de activiteiten van de HSV Ons Genoegen-Almere beschreven. 

Deelname aan activiteiten staat altijd open voor de leden, u bent van harte welkom! Voor nadere informatie 

en de data kunt u terecht op onze website: http://www.hsvog.nl/ 

 

Bestuur 

Naast de reguliere werkzaamheden heeft het bestuur vier speerpunten geformuleerd; 

1. Het bestuur zet zich in 2017 vooral in om de viswateren toegankelijk en geschikt te houden en te 

maken voor de sportvisserij, met inachtneming van een duurzame en gezonde visstand door: 

- In kaart brengen van Almeerse viswateren (visstand onderzoek) 

- Selecteren van viswateren per wijk om geschikt te houden (maken) voor sportvisserij 

- Deelnemen aan informatiebijeenkomsten over verantwoord waterbeheer 

- Deelnemen aan herinrichting Weerwater, een project van de gemeente Almere 

- Deelnemen en bijdragen aan overleg met Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij 

Nederland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere  

 

2. Daarnaast zet het bestuur zich in om een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap en 

verbinding te bevorderen. Dat doet zij door: 

- Inrichten van een Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid 

- Bijwonen bijeenkomsten gemeente zoals het sportcafé van de gemeente Almere 

 

3. Verder blijft het bestuur zich actief Inzetten voor één landelijke VISpas 

- Overleggen met de federatie MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland en aangesloten 

verenigingen. 

 

4. Tenslotte start het bestuur met het opzetten van vrijwilligersbeleid met als doel vrijwilligers aan de 

vereniging te binden en te behouden. Dat doet zij door: 

- Vrijwilligersbeleid uit te werken 

- Opstellen taakomschrijvingen voor de belangrijkste vrijwilligerstaken 

- Actief met leden te communiceren over de diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen de 

vereniging 

- Contact leggen en aansluiting zoeken bij diverse vrijwilligerscentrales en overleggen met de 

gemeente 

- Inrichten van een vrijwilligerspagina op de website 

 

 

http://www.hsvog.nl/
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Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie zet zich in om kinderen en jeugd kennis te laten maken met de hengelsport en op een 

verantwoorde manier om te gaan met planten en dieren. Dat doet zij door voorlichting te geven en samen 

met kinderen te gaan vissen. Hierbij staan veiligheid, plezier en ontwikkeling centraal. De doelstellingen 

voor het komend jaar zijn: 

- Opleiden van een viscoach 

- Organiseren van jeugdactiviteiten op basis niveau (zoals vistuigjes knopen) 

- Organiseren van jeugdactiviteiten gevorderd en specialistisch niveau 

- Organiseren van jeugdwedstrijden voor beginners en voor gevorderd/specialistisch niveau 

- Ontwikkelen doorstroomprogramma om enthousiaste en serieuze jonge vissers voor te bereiden, 

te begeleiden en kennis te laten maken met de wedstrijdsport 

- Werven van nieuwe jeugdleden door clinics te organiseren 

- Aanbieden van jeugdactiviteiten op de website Sportief Almere 

 

Karpercommissie 

De karpercommissie richt zich op de vele disciplines van karpervisserij. Hiervoor organiseert zij diverse 

soorten wedstrijden en activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit en deskundigheid 

van de deelnemers. We onderscheiden: 

- De Karpercompetitie die binnen Flevoland en de Noord Oost Polder wordt gehouden 

- Losse karperwedstrijden met een thema / losse wedstrijden op verzoek 

- De  Commercial Carp Challenge 2017 die op commerciële wateren in Nederland wordt 

georganiseerd. 

 

Roofviscommissie 

De roofviscommissie zet zich actief in voor het verantwoord vissen op roofvis: denk aan het vermijden van 

weerhaken en regelgeving om verantwoord vissen te ondersteunen zoals maximale inzet van 1 hengel bij 

vissen met dood-aas op sierwateren. De roofviscommissie richt zich op het kennismaken met diverse 

technieken, materialen om verschillende soorten roofvis te belagen. Zij organiseert daarvoor de volgende 

activiteiten: 

- Streetfishing (op Federatief niveau) 

- Roofviscompetitie  

- Baarspeuteren 

 

Witviscommissie 

De witviscommissie is een commissie die zich van oudsher richt op het organiseren van wedstrijden en 

competities. Daarnaast streeft de witviscommissie naar deelname aan Federatieve wedstrijden en de 

doorstroming van jeugd en dames. Hiervoor worden enkele talentvolle jeugdleden begeleid en gefaciliteerd. 
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Ook onderzoekt de witviscommissie nieuwe hengelsportactiviteiten om meer leden te enthousiasmeren. 

Voor het komend jaar staan de volgende activiteiten op het programma: 

- Wintercompetitie  

- Zomercompetitie.  

- Voorjaarswedstrijd 

- Najaarswedstrijd 

- Begeleiden jonge talentvolle vissers 

 

Vliegviscommissie 

Onze vereniging wil een breed palet van sportvisserij aanbieden en ondersteunen, dus ook de vliegvisserij. 

Deze nieuwe tak van sport heeft binnen de vereniging heeft nog geen eigen commissie. Het doel voor het 

komend jaar is dan ook om deze commissie op te richten. 

- werven van leden om een nieuwe commissie op te richten 

 

Commissie maatschappelijke betrokkenheid. 

Sportverenigingen hebben tegenwoordig ook een publieke of maatschappelijke taak door bijvoorbeeld bij 

te dragen aan de publieke gezondheid, de strijd tegen obesitas of vereenzaming en sociale integratie van 

minderheden en gehandicapten. De HSV kent met ingang van dit jaar een Commissie maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Zij initieert en faciliteert kleinschalige en gerichte projecten om sportvisserij 

toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen in ons geval: mindervaliden, pleegkinderen die kort of 

lang opgevangen worden binnen pleeggezinnen en/of pleegzorgorganisaties en ouderen binnen 

woonzorgcentra. Dat doet de HSV door: 

- Evalueren gebruik eerste visvoorziening voor minder validen in Almere 

- Onderzoeken of en waar een tweede vissteiger voor minder validen kan worden aangelegd 

- Informeren collega verenigingen over de visvoorziening voor minder validen 

- Uitnodigen pleegkinderen voor jeugdcursussen en jeugdactiviteiten 

- Zorgen voor een collectieve vistoestemming, verstrekken en onderhouden vismaterialen diverse 

pleegzorginstanties 

- Maken afspraken met pleegzorginstanties over de aanschaf en het gebruik van de VISpas 

- Zorgen voor een collectieve vistoestemming voor cliënten woonzorgcentra 

- Samenwerken met de Stichting Opkikker  

 

Op onze Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2017 willen wij graag een toelichting geven op 

dit jaarplan en hierover met u in gesprek. Samen maken wij de vereniging. 

 

Het bestuur 


