
 
 
 
 
 
 
 

Almere, 20-03-2018 
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 19. 
 
 
Geacht lid van onze vereniging,  
 
Op uw beeldscherm is alweer de 2e nieuwsbrief van dit jaar verschenen en dat werd ook wel weer 
tijd. Langzaamaan wordt het steeds beter visweer, trekken de meeste leden weer naar de waterkant 
en gaan wij alweer van start met de eerste hengelsportactiviteiten. Ook voor 2018 staat er weer het 
nodige op de kalender, misschien leuk om een keertje ergens aan deel te nemen? Maar eerst nog 
even dit: 
 
Morgen (woensdag 21 maart 2018) vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, heeft u er wel eens 
over nagedacht welke politieke partijen positief tegenover onze hobby staan en welke partijen zeker 
niet? Wij hebben het voor u uitgezocht, u vindt de resultaten via deze link en onze hengelsport 
gerelateerde stemwijzer vindt u hieronder: 

http://www.hsvog.n2g12.com/l/357403738/c/0-1ch07-l316yb-4p0


Alle activiteiten de komende weken 
Zoals gezegd organiseren we de komende weken weer veel leuke hengelsportactiviteiten waar u aan 
mee kunt doen, een korte opsomming met een link naar de bijbehorende webpagina vindt u 
hieronder: 
 

• Zondag 25 maart: “Start of the Season” bij de Karpercommissie,  

• Zaterdag 31 maart: de voorjaarswedstrijd witvis van de witviscommissie,  

• Zondag 1 april: eerste wedstrijd Commercial Carp Challenge (er is nog plek voor liefhebbers),  

• Donderdagavond 5 april: de Algemene Leden Vergadering,  

• Zaterdagochtend 14 april: vissen op forel, meerval, roofvis en steur op Toms Creek (info 
volgt nog),  

• Donderdag 19 april: iedere 2 weken op de donderdagavond werpen en vissen met de 
Vliegviscommissie,  

• Zondag 6 mei: de start van de jeugdcompetitie en de verschillende themadagen.  
 
 
 
Donderdagavond 5 april: de Algemene Leden Vergadering   
Zoals eerder al gemeld vindt de Algemene Leden Vergadering plaats op donderdagavond 5 april in 
buurthuis Het Forum in Almere Buiten. Het bestuur blikt terug op 2017 en kijkt vooruit naar 2018. 
Een mooi moment voor geïnteresseerde leden om kennis te maken met het bestuur en op de hoogte 
te blijven van het reilen en zeilen binnen onze HSV. U vindt alle informatie en de agenda via de 
website van de vereniging: www.hsvog.nl 
 
 
Zaterdagochtend 14 april: Toms Creek forel en avonturen vijver. 
op zaterdagochtend 14 april gaan we bij Toms Creek in Lelystad weer een tweetal vijvers afhuren. U 
kunt dan op deze vijvers kosteloos vissen op forel, steur, roofvis, meerval en karper. Meer informatie 
vindt u wegens een voorgenomen herindeling van de vijvers bij Toms Creek later deze week op de 
website, daarna kunt u zich desgewenst aanmelden. Aanmelden is door de beperkte ruimte 
noodzakelijk maar let op: “vol = vol!”. Deelname is gratis en uitsluitend voor leden. 
 
 
Tot slot 
U ziet het, er is de komende weken bij onze vereniging weer genoeg te beleven voor onze 
leden. Hopelijk zit er iets voor u bij, wij zien uw aanmelding graag tegemoet. En tot zover dan ook 
weer deze 19e nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben kunt u ons 
natuurlijk altijd mailen maar ook voor ideeën en suggesties staan wij altijd open. 
  
 
Met vriendelijke groeten namens het bestuur, 
 
Jos Holla 
secretaris HSV Ons Genoegen-Almere 
Website: www.hsvog.nl 
E-mail: info@hsvog.nl 
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