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Kerst en Jaarwisseling
Het bestuur wenst alle adverteerders, sponsors en leden van onze vereniging een prettige kerst en
een goede jaarwisseling en natuurlijk

Een gezond en visrijk 2019!
Loodvervangers.
Het bestuur van onze vereniging staat achter de filosofie dat op zo’n kort mogelijke termijn het
gewone lood vervangen moet gaan worden door zogenaamde loodvervangers. Dat is goed voor het
milieu. De vraag, welke loodvervanger is nu geschikt voor mijn visserij is moeilijk te beantwoorden.
Dat moet je echt zelf ondervinden. Wel heeft Sportvisserij Nederland een onderzoek naar dit
fenomeen gedaan. Het resultaat kan je lezen op hun website. Zeker een aanrader. Surf naar
www.sportvisserijnederland.nl/loodalternatieven. Je vindt daar een uitgebreid overzicht van de
loodvervangers die zowel op zoetwater als op zee te gebruiken zijn.
Opgeruimd staat netjes.
Geconstateerd is dat veel visstekken in Kadoelen en bij het Landsmeerderveld niet geheel opgeruimd
worden achtergelaten. Natuurlijk ruim je je troep op. Als je gaat vissen neem dan een vuilniszak mee.
Deponeer daar het afval in en neem het mee. Mocht u op andere plekken ook dergelijke praktijken
constateren schroom dan niet en meld het aan één van de bestuursleden en/of onze controleur.
Vispas
We proberen voor het eind van het jaar de vispas in de brievenbus te laten glijden. Voor een ieder
die machtiging heeft afgegeven zal dat zeker gaan gebeuren. Houdt de website (nieuws) in de gaten.
Daarin staat vermeld wanneer de vispassen worden / zijn verstuurd. Heeft u geen machtiging
afgegeven dan dient de betaling al te zijn geschied. Controleer op de vispas of uw gegevens op de
juiste wijze staan vermeld. Alle initialen moeten op de vispas terug komen. Ook gebeurt het wel eens
dat de familienaam niet goed staat vermeld. Bijv Smith in plaats van Smit. De gegevens moeten
overeenkomen met de gegevens op het paspoort of identiteitsbewijs.
Wist u trouwens dat als er een machtiging is afgegeven voor een automatische
contributiebetaling u per persoon € 2,50 goedkoper uit bent?

Enquête
Heeft u de enquête al ingevuld? Het bestuur is benieuwd naar de mening van de leden. Wel of geen
Clubhuis en wel of geen witviswedstrijd? Via onze faceboekpagina kan de enquête alsnog worden
ingvuld.
Berichten van onze Sponsoren/Adverteerders.
Ook bij onze sponsor LIV-outdoor is er iets veranderd. Maar liefst een 14 meter lange wand met
allerlei kunstaas. Ideaal voor de roofvisser.
Voor dood aas ben je hier ook aan het goede adres. Diverse soorten vers dood aas zijn hier te
verkrijgen.

Nog niets gereserveerd of kunnen reserveren voor de kerst? Geen nood er zijn bij onze
adverteerder Juffrouw Tok Tok nog een aantal plaatsen beschikbaar. U kunt daar zelf uw
3 of 4 gangen diner samenstellen uit de A la carte kerstkaart. Voor € 47,50 of € 55,00 kunt
u een heerlijk avondje genieten.
Liever op 1 januari 2019 wat eten? Ook dan is Juffrouw Tok Tok geopend.
U wordt welkom geheten door de familie Eeken en het Tok Tok team.
Telefoon: 020‐4825554
Emailadres: info@juffrouwtoktok.nl

