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Even voorstellen.
Damian Monsma, is de nieuwe gebiedscontroleur voor Landsmeer – Den Ilp. Hij houdt zich bezig met
controles langs de waterkant, en behandelt de klachten, welke er zijn met betrekking tot het sportvissen.
Tevens is hij ook voor het handhaven van de regels. Hij werkt veel samen met de Gemeente Handhaver, Politie
en Waterschappen.
Zo probeert hij zo veel mogelijk overlast langs de waterkant tegen te gaan. Ook de sportvissers bewust maken
van de regels langs de waterkant en gevolgen van hun acties behoort tot zijn taak. In samenwerking met de
genoemde partijen probeert hij de stroperij tegen te gaan. Ook zal hij gaan dienen als communicatiepersoon
naar de federatie vanaf de waterkant. Komt u hem tegen, leg dan gerust uw vragen en/of signaleringen bij
hem neer. Natuurlijk kunt u deze ook melden bij het bestuur van de HSV Landsmeer‐Den Ilp. Gebruik hiervoor
het contactformulier (beschikbaar op de website) of bel ons even. (telefoonnummers zijn ook te vinden op de
website).
U kunt hem altijd bereiken via info@controlesportvisserijlandsmeer.nl of bij urgente meldingen op zijn
diensttelefoonnummer 06‐82666560
Nieuwe Vispas.
Het zal niet meer lang duren of de vispassen worden weer verzonden. We streven er naar om dat voor het
eind van dit jaar voor elkaar te krijgen. Als u een machtiging hebt afgegeven dan hoeft u verder niets te doen.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een factuur toegestuurd.
Controleer of uw gegevens juist staan vermeld. Het is de bedoeling dat op uw vispas alle initialen staan
vermeld die overeenkomen met uw legitimatiebewijs. Dit betekent dat als u E.D.R. de Boer heet, uw vispas
ook op naam moet staan van E.D.R. de Boer, en niet E. de Boer.
Mocht dit niet het geval zijn geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de federatie of de ledenadministratie
van Sportvisserij Nederland, telefoonnummer 030 – 6058400 of surf naar aanpassing vispas. Controleer
tevens of uw geboortedatum klopt! Als u via de website het een en ander hebt ingevuld krijgt u binnen 5
dagen de nieuwe vispas thuis gestuurd.
Bij constatering wordt er eerst gewaarschuwd. Bij herhaaldelijke overtreding wordt uw vispas ingevorderd tot
de gegevens zijn gewijzigd, u kunt dan dus niet vissen tot u uw nieuwe vispas in handen heeft. Dit omdat een
vispas waarvan gegevens ontbreken niet geldig is!

Bij Liv Outdoor kan je ook voor thermokleding en laarzen terecht. Zij zijn nu in de aanbieding.

