
Datum: 9-1-2008 
 
 
 
Geachte aanwezige, 
 
 
Visserslatijn: 
In 2007 zijn we goed van start gegaan met een nieuwe aanpak van ons blad 'Visserslatijn'. 
Mooie nieuwe omslag laten drukken, 2 dames die de bereiding op zich namen, maar helaas na 3 edities is weer 
de klad er in gekomen en is de 4e editie niet verschenen in 2007. 
 
De dames hebben keer op keer aangegeven dat er meer respons van de leden moet komen. 
Ingezonden redactionele stukken, foto's noem maar op, maar er reageerden welgeteld 2 leden op deze oproep. 
Dus de dames hebben de handoek in de ring geworpen en zien af van het fabriceren van nog een editie 
Visserslatijn. Nu hebben we wel sinds december een prachtige website, zie www.hsvvelsen.nl maar niet alle 
leden zijn in het bezit van een computer of Internet, hoe gaan we de leden bereiken in 2008? 
 
Wij danken als bestuur in ieder geval Christa en Anja voor alle moeite die ze hebben genomen om het 
Visserslatijn tot een success te maken. 
 
 
Vispas: 
Na een moeizame start van de nieuwe vispas is in december 2007 de 2e editie van de vispassen de deur 
uitgegaan, op een paar kleinigheidjes na is dit goed verlopen. 
 
Voorafgaand van deze verzending is een mailing de deur uitgegaan aan alle leden met het verzoek bijgevoegd 
inschrijfformulier, met bijgevoegde gefrankeerde envelop aan het secretariaat retour te sturen. Hier is goed 
gehoor aangegeven. Sommige leden klagen dat ze een doorlopende machtiging reeds hebben afgegeven dus 
waarom een inschrijfformulier, gaat eind 2008 ook niet meer gebeuren, alle leden die een doorlopende 
machtiging hebben afgegeven hoeven geen inschrijfformulier meer in te vullen. Ook is tevens in deze mailing de 
datum van de jaarvergadering vermeld. 
 
 
Jeugd: 
Zeer weinig animo bij de jeugd voor het vissen. Er is geen jeugdcursus gegeven dit jaar. Alleen de 
jeugdviswedstrijd gehouden tijdens Dorpsfeest Santpoort werd op de laatste zaterdag van het Dorpsfeest goed 
bezocht. Dit was een groot succes en de jeugd was zeer tevreden. 
Na het opstappen van Arie Goossen als jeugdactiviteiten begeleider, samen met Leen Noordzij, is het misschien 
nodig om een persoon enthousiast te krijgen om samen met Leen wat meer jeugdactiviteiten te organiseren. Wie 
o wie zou hier in geïnteresseerd zijn? 
 
 
Viswedstrijd: 
Helaas wederom ook dit jaar geen viswedstrijd gehouden bij zijkanaal B. 
 
 
Feestavond: 
De door HSVVelsen georganiseerde feestavond in Velserduin is wederom goed bezocht. Ook omdat er een hoop 
fans van de populaire zanger Cock Zwanenburg aanwezig waren. Gerda en Leen hadden weer voor prachtige 
kado's gezorgd voor de bingo, waarvoor dank. 
Dit jaar wordt de feestavond gehouden op zaterdag 1 november, zet deze datum alvast in de nieuwe agenda. 
 
 
Mark Kossen 


