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Algemene Ledenvergadering
Op 9 mei 2017 werd de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden in het Dorpshuis te
Landsmeer. Naast de gebruikelijk agendapunten konden de aanwezige leden ook genieten van twee
presentaties. Deze werden verzorgd door Piet Vogel en Michel Oostdijk. Karper vissen op de Lot in Frankrijk.
Piet ging helemaal los. Wat een enthousiaste Vogel is dit. Dan de presentatie van Michel. Ook zo’n
enthousiasteling maar dan op Streetfish gebied. Van beide presentaties kon wat worden opgestoken. Het was
een voor onze vereniging druk bezochte vergadering. 25 leden en het bestuur was aanwezig. We hopen
volgend jaar op nog meer leden. De huidige opzet viel bij de leden in goede aarde.

Snoek‐ en Snoekbaarscompetitie
Snoek‐ en Snoekbaarscompetitie gaat weer van start. Op 25 juni wordt de eerste wedstrijd gevist. Deze
wedstrijd maak ook deel uit van de Sport en Feestweek. De vaste controleurs van vorig seizoen hebben hun
controlewerkzaamheden overgedragen aan het bestuur. Michel Slik en een aantal bestuursleden en zullen de
meetwerkzaamheden vervullen. Natuurlijk zullen deze “bestuurs”werkzaamheden niet tot een vaste taak
worden verheven. Nood breekt wetten. Er zal echt uit het midden van de leden een aantal controleurs moeten
komen. Wie o Wie? Geef je op bij Jacob of René. Twee van de competitiewedstrijden zullen op de Westplas
worden gevist. Mail naar: info@hsv‐landsmeer‐denilp.nl

Workshops
Dit jaar zullen er ook weer een aantal workshops worden georganiseerd. Zo komt er naar aanleiding van de
lezing over Streetfishing een praktijkgedeelte worden georganiseerd. Dat geldt ook voor het karpervissen. Fred
gaat weer een aantal Vliegvis dagen organiseren. Als u de website en/of facebookpagina in de gaten houdt
wordt u op de hoogte gehouden van het hoe en wanneer. Tip! “Like”
onze facebookpagina en je wordt
automatisch op de hoogte gehouden van alle mededelingen. Zoeken op hengelsportvereniging Landsmeer‐
Den ilp.

