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Inloop halfuurtje.

Het bestuur vergadert maandelijks in het Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27. Deze vergadering
wordt altijd op de 2e donderdag van de maand gehouden en vangt aan om 20.00 uur. Met
uitzondering van de maand augustus. Nu is sinds mei van dit jaar een zogenaamd inloophalfuurtje in
het leven geroepen. De leden worden dan in de gelegenheid gesteld om het bestuur te bevragen. Tot
op heden is er nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Onbekend maakt onbemind zullen
we maar zeggen. Daarom deze herinnering. Heeft u vragen en/of opmerkingen of wilt u gewoon eens
nader kennis maken met het bestuur? Schroom dan niet en maak gebruik van dit half uurtje.
Wedstrijden.

De eerste wedstrijd in het kader van de snoek‐ en snoekbaarscompetitie is gevist. De kop is er af. De
snoekbaars liet het wat afweten. Alleen Pieter Wals wist er een te vangen. Deze wedstrijd werden
wel een aantal snoeken buit gemaakt. Een zestal vissers wisten in totaal 453,5 cm aan snoek te
vangen. De grootste baars werd gevangen door Chris Dekker. Zie voor verdere bijzonderheden onze
website. www.hsv‐landmeer‐denilp.nl
Ook de jeugdwedstrijd werd gevist. In totaal deden er zo’n 35 kinderen aan mee. Je kan dan spreken
van een succes. Er werd door de jongelui goed gevangen. Wil je je opgeven, als
vrijwilliger/jeugdbegeleider? Dat kan! Doe dat dan via ons emailadres info@hsv‐landsmeer‐denilp.nl
of geef je op tijdens het inloophalfuurtje.
De eerste competitiewedstrijd en de wedstrijd voor de jeugd werden gevist in het kader van de
Sport‐ en Feestweek Landsmeer.

Gratis Jeugdvergunning.

Sinds 24 juli 2018 is het mogelijk om via onze website een gratis jeugdvergunning aan te vragen. Na
het invullen van de gegevens kan meteen de vergunning worden uitgeprint.
De online jeugdvergunning is bedoeld voor kinderen jonger dan 14 jaar, die in de eigen
woonomgeving beginnen met vissen. Deze kinderen blijven bij veel verenigingen ‘onzichtbaar’ omdat
zij ofwel niet op de hoogte zijn dat zij in bezit dienen te zijn van een geldige schriftelijke
toestemming, ofwel omdat de ouders ‘het eerst wel even willen aankijken of hij/zij het vissen ook
echt leuk vindt’.
www.hsv‐landsmeer‐denilp.nl/jeugd

