AGENDA 2018

HENGELSPORTVERENIGING DE RIETVOORN VEENENDAAL

Februari
19
Jaarvergadering.

Maart
15
Informatieavond karper vissers
19
Informatieavond jeugdbegeleiders

April
07
10
14
17
23
25

Mei
07
08
09
14
15
22
23
26

Juni
02
04
06
11
13
18
20
20
25
27

Karper wedstrijd 1
Theorie jeugdviscursus
Jan Visser trofee
Theorie jeugdviscursus
Competitie A-B wedstrijd 1
Senioren 60+ wedstrijd 1

Karper wedstrijd 2
Competitie A-B wedstrijd 5
Senioren 60+ wedstrijd 4
Competitie A-B wedstrijd 6
*Jeugdwedstrijd 1 (8 t/m 13 jaar)
Competitie A-B wedstrijd 7
Senioren 60+ wedstrijd 5
*Jeugdwedstrijd 2 (8 t/m 13 jaar)
Competitie A-B wedstrijd 8
*Jeugdwedstrijd 3 (8 t/m 13 jaar)

Augustus
22
Seniorenwedstrijd 60+ wedstrijd 7

26
28

Competitie A-B wedstrijd 2
Praktijk jeugdviscursus
Senioren 60+ wedstrijd 2
Competitie A-B wedstrijd 3
Jeugdviscursus IVN
Jeugdviscursus IVN+ diploma
Senioren 60+ wedstrijd 3
Nationale Hengelsportdag jeugd
(8 t/m 13 jaar en 14 t/m 16 jaar)
Nationale Hengelsportdag sen.
Competitie A-B wedstrijd 4

Juli
02
04
04
07

De Rietvoorn trofee
Jo Bovenschen trofee
Senioren wedstrijd 60+ wedstrijd 6
Jaarlijkse vistrip (eigen bijdrage)

September
05
Senioren 60+ wedstrijd 8
08
Martin ter Haar trofee

Oktober
5/ 6 Karper wedstrijd 3

* Jeugdwedstrijd 14 t/m 16 jaar onder voorbehoud van voldoende deelname!
Wedstrijden van HSV De Rietvoorn:
Bij de wateren waar gevist wordt tijdens de wedstrijden georganiseerd door
hsv De Rietvoorn en overige wedstrijden die gepubliceerd worden op de
activiteitenkalender op de site, moeten alle oevers van deze wateren vrij gehouden
worden voor de deelnemers aan deze wedstrijden.
Deze locaties worden ook aangegeven op de pamfletten bij de hengelsportwinkels
en op de site.

Opgericht 4 juli 1933. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 24 juni 1950.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht nr. 40478776.
Lid van de Federatie MidWest Nederland regio Randmeren, welke is
aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
Voorzitter:
S. Kantelberg
Secretaris:
R. v.d. Scheur (waarnemend)
Penningmeester: R. van de Scheur,

tel: 06-53722996
tel: 0318-516932
tel: 0318-516932

Adres: Langelaar 23, 3905 WL Veenendaal
Website: www.rietvoorn-veenendaal.nl

VERENIGINGSVERGUNNING BEHORENDE BIJ DE VISPAS
GELDIG 1 JANUARI 2018 T/M 31 DECEMBER 2018,
VOOR HET VISSEN IN ONDERSTAANDE WATEREN:
Alle wateren in Veenendaal, eigendom van Gemeente Veenendaal.
De Henkensloot in Veenendaal,
Het Valleikanaal vanaf de Grebbesluis tot aan de spoorbrug Utrecht/Arnhem.
Deze wateren staan vermeld in de lijst van viswateren van Sportvisserij
Nederland onder federatie Midwest Nederland en op de website.
Het Valleikanaal van Nederrijn tot aan de Grebbesluis alleen voor leden van
HSV De Rietvoorn. De recreatieplas in het sportpark De GroeneVelden alleen voor
leden van HSV de Rietvoorn.
Nachtvissen is alleen toegestaan voor leden van HSV de Rietvoorn die in het bezit
zijn van een vispas in onderstaande vijvers;
Recreatieplas Sportpark De Groene Velden (bekend als De Surfvijver)
De vijver in Stadspark De Groene Velden.
Lange zijde van de vijver aan de Industrielaan.
Valleikanaal buiten de bebouwde kom.
Tenten bij het nachtvissen zijn alleen toegestaan bij deze aangewezen wateren!
Gebruik een groene of gecamoufleerde tent om wildkamperen tegen te gaan.
Voor het valleikanaal is alleen een paraplu toegestaan met zijflappen!

Regels waar eenieder zich aan dient te houden:

Aanvullende regels voor het gebruik van de surf vijver;

Het is verboden om PALING, KARPER, SNOEK, SNOEKBAARS OF BAARS in
bezit te hebben of te vervoeren. Indien gevangen moet ze direct in vrijheid worden
gesteld op de plaats waar ze gevangen zijn.
Het is verboden om de gevangen vis aan het einde van de visdag mee te nemen.
Alle vis altijd terugzetten in het water waar de vis gevangen is, U mag geen vis
verplaatsen naar een ander water. U doorkruist daarmee het beheerplan van de
vereniging. Gebruik een onthaakmat bij het onthaken en terugzetten van gevangen
vissoorten karper en snoek.
Overige vissoorten bij voorkeur direct terugzetten of in een leefnet bewaren en aan
het einde van de visdag terugzetten bij de visstek.
Met betrekking tot het karper/ snoek vissen volgen wij de richtlijnen opgesteld door
de K.S.N. www.karperstudiegroep.nl/ www.roofvisnet.nl

De jaarlijkse triatlon in de surfvijver wordt meestal eind augustus georganiseerd,
zie website. Advies; Niet vissen tijdens de Triatlon!

Overige bepalingen:
Het is niet toegestaan obstakels in de watergang te plaatsen.
U mag geen onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen hinderen
of belemmeren.
Het is verboden zich met auto’s en andere vervoermiddelen - niet zijnde fietsen
en /of gehandicaptenvoertuigen op de oevers en/of het gazons van alle wateren
te begeven.
Het is niet toegestaan bij het vissen schade aan de taluds te veroorzaken.
U mag op de taluds, onderhoudspaden en gazons geen wormen spitten of op
andere wijze verzamelen.
Het is verboden vislijn, voer, aas en overig afval bij of in het water achter te laten.
Begroeiing - in en langs het water - mag niet vernield of verwijderd worden Dieren
mogen niet gestoord worden.

Op elke zaterdagmorgen kan de modelbotenclub de kleine steiger gebruiken.
Deze dient dan vrijgehouden te worden.

Controle.
Verenigingscontroleurs verrichten hun taak in opdracht van het bestuur en in
het belang van uw vereniging. Gaarne uw medewerking en respect voor deze
vrijwilligers.
Veroorzaak geen parkeeroverlast tijdens het vissen en bij wedstrijden. Parkeer
alleen op de daarvoor beschikbare plaatsen en nooit op het gras!
Hengelsportvereniging De Rietvoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade aan personen of materialen ontstaan tijdens deelname aan
de activiteiten van de vereniging.

Opzegging lidmaatschap;
Voor 1 oktober van het kalenderjaar, uitsluitend per mail aan
ledenadministratie@vispas.nl of telefonisch via 0900-2025358(35 cent per minuut)
Voor verdere informatie over de jaarcontributie verwijzen wij u door naar de site!

JAARVERGADERING:
MAANDAG 19 FEBRUARI 2018. AANVANG 19.30 UUR
LOCATIE: VERGADERZAAL VAN V.V. GVVV

Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist.
U dient zich aan deze en eerder vermelde regels te houden en tevens aan de regels
die vermeld zijn in de Visserijwet.
U moet in het bezit zijn van een geldige vispas en lijst van viswateren.
De houder van de vispas is verplicht deze op aanvraag van bevoegde
controleurs te tonen.
Overtreding van de visserijwet en/ of de verenigingsvergunning maakt
de vispas ongeldig.
Men wordt dan geacht zonder vispas te vissen, zodat een proces-verbaal of
inname van de vispas, tot de mogelijkheden behoort.
Een tijdelijk royement wordt doorgegeven aan de ledenadministratie
van Sportvisserij Nederland, een nieuw bestelde vispas is dan niet meer geldig.

AGENDA: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda. 3. Notulen vorige leden
vergadering. 4. Jaarverslag van de secretaris. 5. Verslag van de
Kascontrolecommissie. Penningmeester: 6. Financieel verslag
7. Begroting 2017 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar:
S. Kantelberg voorzitter, D.Labrijn Karpercommissie.
Vacant: 1e secretaris: 2e secretaris; 2e penningmeester;
Agenda punten worden ook vermeld op: www.rietvoorn-veenendaal.nl
Kandidaten voor een plaats in het bestuur kunnen zich aanmelden voor de
vergadering bij het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris of penningmeester) of
tijdens de vergadering.

Bij calamiteiten e.d. bellen naar 06-22019076.

