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Gezocht: Penningmeester 
 
 
 
 
 
Gezocht, secretaris 
 
Ik ben benaderd door 
een aantal mensen om 
mij beschikbaar te 
stellen als voorzitter. 
Over nagedacht en ja gezegd. 
Om mij beschikbaar te stellen als 
Voorzitter. 
Jan Riemsdijk 
 
Tegenkandidaten zijn van harte 
welkom. Uiterlijk 14 dagen voor de 
vergadering schriftelijk aan melden. 
 
 
 
Vertegenwoordiger Wilp 
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Beste leden, 
 
Begin januari hoor je vaak vragen 
‘Heb je nog goede plannen voor 2017’? 
Een nieuw jaar ligt voor ons. Ook voor T.O.G. o.a. het beter 
bevisbaar maken van de Apeldoornse vijvers, vis uitzettingen en 
vergaderingen met diverse overheidsinstanties. Ook de wedstrijd 
programma’s van T.O.G. zijn veranderd.  
 
Vaste stok competitie is verouderd, te weinig opkomst en is 
opgeheven. Daarentegen zijn de IJssel wedstrijden uitgebreid om de 
feeder vissers die hier om vroegen tegemoet te komen. Ook de 
opzet van het Koningskruis is anders geworden. 
 
Helaas heb ik bij het hier bovengenoemde geen vinger meer in de 
pap. De statuten van T.O.G. schrijven namelijk voor dat je als 
voorzitter bij 70-jarige leeftijd uit het dagelijks bestuur moet. 
Daarom draag ik de voorzittershamer over aan mijn opvolger. Ik heb 
het altijd met veel plezier gedaan. 
 
Tot ziens aan de waterkant en bij onze voor- en 
najaarsvergaderingen, nog veel genoegen met onze mooie 
hengelsport en een gezond 2017 toegewenst. 
 
Harry Middelink 
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Leden vergadering TOG vrijdag 24 februari 2017 
 
Bij EAV aan de Landroststraat, Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 

Eventeuele aanpassing agenda voor deze avond 
 
-02- Notulen ledenvergadering  25 november 2016 
 
-03- Ingekomen stukken 
 
-04- Jaarverslag secretaris over 2016 
 
-05- Jaaroverzicht penningmeester over 2016 
 
-06- Verslag van de kas commissie over 2016  
 
-07- PAUZE 
 
-08- Bestuurs samenstelling, verkiezingen 
Voorzitter  VACATURE 
Harry Middelink  t/m  2019      Stopt wegens leeftijd 
 
Penningmeester  VACATURE 
Henry van Lith  t/m  2018  Stopt wegens verhuizing  
                                           naar Groningen   
 
Secretaris  EVT. VACATURE 
Jan Riemsdijk  t/m   2017 kandidaat voorzitter 
 
Jeugd vertegenw. 
Theo Bonnink  t/m 2019 
 
Wilp vertegenw.  VACATURE 
Tonnie Klein Swormink t/m  2019 Stopt wegens gezondheid  en leeftijd.  
 
Algemene zaken Jan van Engeland  t/m jaarverg. 2018 
 
Wedstrijd Com. Emond Scholten  t/m jaarverg. 2017  herkiesbaar 
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-09- Programma 2017  definitief 
 
-10- Rondvraag 
 
-11- Sluiting 
 
-12-  Bingo 
 
 

Van de Secretaris: 
 

  Beste leden, 
  Zoals jullie allen kunnen lezen in deze uitgave van de  
  Vissersproat of het ergens reeds gehoord heeft, zijn er wat  

functies die vrij vallen binnen het bestuur van TOG Apeldoorn.  
Zonder invulling van deze functies is het niet doenlijk om de 

vereniging goed georganiseert te laten draaien. Er liggen een hoop plannen, zeker 
voor de vijvers binnen Apeldoorn waar we als bestuur afgelopen twee jaar keihard 
aan gewerkt hebben en veel tijd in gestoken is om in gesprek te komen en te zijn  
met het waterschap de gemeente en wijkbeheerders. 
In overleg met het Waterschap hebben we het bijna bereikt om een aantal vijvers 
binnen Apeldoorn om te mogen bouwen tot visvijvers. Snoeien, visplekken 
creeeren en onderhouden en vis uit mogen zetten. 
Binnen onze vereniging TOG zijn er rond de 2400 leden. Als bestuur hopen en 
verwachten we dat er mensen op zullen staan en zich aan zullen melden om het 
bestuur te komen versterken. De voorzitter en penningmeester stoppen met hun 
functie. 
Voor de functie voorzitter ben ik benaderd door een aantal leden en bestuursleden 
of ik breid ben de functie secretaris af te staan en als voorzitter de vereniging wil 
gaan vertegenwoordigen. Na overleg met verschillende mensen en het thuis front 
heb ik hier mee ingestemd. 
Uiteraard zullen de functies van het dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris en 
penningmeester ingevuld moeten worden om TOG goed te kunnen laten 
functioneren. 
Men kan zich kandidaat stellen tot één week schriftelijk voor de leden vergadering 
van 24 februari 2017. 
 
Help TOG verder te kunnen ontwikkelen met beter vis water binnen Apeldoorn en 
organisatorisch met alle activiteiten. 
       Jan Riemsdijk 
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Verslag jaar vergadering 25-11-2016 
 
Vrijdag 24 februari 2017, aanvang 20.00 uur bi EAV aan de Landrostlaan 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 
 Harry opent de vergadering om 20.04 uur.  
 Speciaal welkom vertegenwoordigers Wilp. 
 
-02- Notulen jaarvergadering 25 november 2016 
  Akkoord 
 
-03- Ingekomen stukken 

Jarno. Beheer onderhoud vijvers. In het leven roepen van een vijver 
commissie. 
Bestuur TOG staat hier wel willend tegenover. Momenteel druk in de 
weer met het waterschap en de gemeente om een aantal vijvers te 
‘adopteren’. Jan van Engeland en Jan Riemsdijk hebben het 1e gesprek 
met het waterschap gehad. Waterschap wil wel met TOG een pilot 
beginnen binnen Apeldoorn om dit goed en met overleg uit te gaan 
voeren. Op 9 december 2016 hebben JvE en JR een afspraak met 2 
personen van het waterschap om langs de vijvers te gaan en te kijken wat 
er gedaan en niet gedaan kan worden. Met de gemeente contact over het 
onderhoud rond de vijvers. Waterschap is alleen verantwoordelijk voor de 
inhoud van de vijvers, niet de oevers. 
Uitnodiging Sport Visserij Nederland op 1 december 2016 in het Postillon 
hotel in Deventer over aanleggen en onderhouden van karpervijvers. JV 
en JR gaan hier naar toe. 
Alles is en blijft afhankelijk of er toestemming komt van het Waterschap 
en gemeente. Tevens zal de prioriteit liggen bij het compleet krijgen van 
het bestuur op alle functie. Anders wordt de druk van de andere 
bestuursleden te groot om alles bij te staan om het uit te voeren. 

 
-04- Van de wedstrijdcommissie concept, data, programma 2017 

Emond vertelt over de wedstrijdcommissie afgelopen jaar. Liep niet altijd 
helemaal correct. Had ook te maken van een te kleine bezetting van de 
WC en de grote hoeveelheid wedstrijden. 
De wedstrijdcommissie is ondertussen uitgebreid naar 4 personen. Emond, 
Martin, Carl en Erik. Op de leden vergadering zullen de nieuwkomers 
voorgelegd worden aan de leden en dan kaan er eventueel bezwaar 
gemaakt worden tegen een benoeming van personen. 
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Vrije hengel wordt iets anders opgezet. Vooral naar wateren waar over het 
algemeen een leuk visje gevangen kan worden. Deze zal bestaan uit 8 
wedstrijden, zelfstandige competitie. Deze zal gevist worden tot aan de 
zomer vakantie.  
IJsselcup deze zal gevist worden na de zomer vakanties en bestaat uit 4 
wedstrijden. 
Voor de vaste Stok competitie is te weinig animo om deze competitie door 
te zetten. Wordt per 2017 afgeschaft. Er is wat protest maar de 
vergadering staat bijna geheel achter deze beslissing. 
 
Het Koningskruis zak bestaan uit de onderstaande 10 wedstrijden. 
Leden uit Wilp kunnen deelnemen aan alle wedstrijden voor het 
Koningskruis. 
1: Apeldoorn – Wilp 
2: Wilp – Apeldoorn 
3: Nationale hengeldag (27 mei 2017) 
4: Zomeravond wedstrijd, niet meer in het kanaal maar ergens in   
              een vijver binnen Apeldoorn 
5: Koppel IJssel 
6: Koppel vaste stok 
7:  IJssel wedstrijd 1 
8: IJssel wedstrijd 2 
9: IJssel wedstrijd 3 
10: IJssel wedstrijd 4 
 
Voor al deze wedstrijden geld met voor inschrijving. Gaan via de site een 
mogelijkheid creëren om digitaal te kunnen inschrijven. Men kan altijd 
ook op tijd een mail of app naar Emond sturen om zich op te geven voor 
een wedstrijd hierboven. 
 
Discussie over de vergoeding die Wilp ontvangt van TOG. Harry legt dit 
wederom uit aan de aanwezige leden. Komt ieder jaar weer terug vanuit 
de leden. 
Wedstrijd in het programma van 30-07-2017, 8e vrije hengel Zwarte 
Water wordt verplaatst naar d Bolwerkerskolk. Martin gaat de vergunning 
aan vragen. 
Voorstel WC:  
Stemming door de aanwezige leden 
Geen dagdeelnemers Leden tegen  Wel dag deelname 
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De punten zullen gaan naar die mensen die zich ingeschreven hebben voor 
betreffende competitie. Dagdeelnemers zullen niet in het lijstje 
opgenomen worden. 

 Competitie vooruit betalen:  Leden tegen Betalen per wedstrijd 
 Niet meer vissen in vakken  Leden voor Geen vakken meer 
 Poule prijzen handhaven     Leden  voor Poule prijzen 
 Vaste stok handhaven     Leden tegen Opheffen VS comp. 

Mochten er vissers zijn die onderling een VS competite willen vissen is er 
namens TOG geen enkel bezwaar tegen. Moeten het wel zelf gezamenlijk 
organiseren en uitvoeren. 

 
-05- Clubkamioenschappen 2017 SVON 

Is er genoeg belangstelling onder onze leden. Afgelopen jaar 2e geworden 
binnen rayon II. Voor 2017 meer reclame en ruchtbaarheid geven naar de 
leden toe om deel te nemen namens TOG 

 
-06- P A U Z E 
 
-07- Oproep en uitleg vacatures binnen bestuur TOG 

Henry legt uit wat het penningmeesterschap in houdt en hoeveel tijd het 
kost. 
Functies voorzitter en penningmeester moeten gevult zijn om te kunnen 
functioneren als bestuur TOG  
Indien he niet lukt om hier invulling voor te vinden zal er vanuit het 
bestuur tijdelijk dubbelle functies  worden ingevuld waardoor er geen tijd 
is om andere zaken te doen wat uitvoering  betreft te doen.  

 
-08- Prijsuitreiking seizoen 2015 
 Emond en Karl reiken de prijzen over het jaar 2016 uit. 
Vrije Hengel      Senioren 
1 T. Jansen 200 pnt 61.044 kg 1 B. Ploeg 190 pnt 33.260 kg 
2 M. v/d Velde 198 pnt 62,547 kg 2 C. Stein 187 pnt 29.925 kg 
3 J. van Rooyen 186 pnt  46.621 kg 3 B. de Waal 174 pnt 22.560 kg 
        
Hoogste dag gewicht:   Hoogste dag gewicht: 
T. Borst  34.300 kg  C. Stein  8.560  kg 
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Vaste Stok      Wilp competitie 
1 H. v Lith 153 pnt 21.657 kg1       1.H. Hendriksen 241 pnt 78.980 kg 
2 Oldenmenger  149 pnt 17.286 kg         2 Klein Swormink 224 pnt  38.520 kg 
3 H. Schaufeli 145 pnt 17.090 kg         3 J. Kars  211 pnt 46.640 kg 
        
Grootste vis:    Hoogste dag gewicht: 
Anouska Kars  65 cm  M. Kroes  21.900 kg 
 
IJssel Cup    Koningskruis 2016 
16-07-2016 en 10-09-2016 
1 M. Kroes  40.706 kg 1 J. v Rooyen  636 punten 
2 E. Hendriksen   18.600 kg 2 H. Middelink  632 punten 
3 A. de Valk  13.282 kg 3 W. Oldenmenger 532 punten 
 
  
-09- Rondvraag: 

Jarno, Frits, Jos, Bram, Geert 
Jarno: De vissersproat is niet gepubliceert op de site waardoor de 

vergaderstukken van afgelopen avond niet ter eschikking waren. Alles 
naar parick gestuurd. Deze bleek bij latere navraag op vakantie te zijn. 
Indien het voor elkaar komt om vijvers te gaan beheren is het dan niet 
vestandig om een vijver commissie in het leven te roepen. Bestuur TOG 
wil dit graag, ontneemt bestuursleden wat druk om ook andere zaken te 
doen.Jan en Jarno Velthuizen en Martin K. stellen zich beschikbaar voor 
deze commissie. We gaan kijken als alles geregeld is om meerdere 
mensen hiervoor te benaderen. 

 
Frits: In de IJssel wordt aan het begin van de competitie slecht vis gevangen. 

Aan het eind van de senioren competitie is de vangst veel beter. Emond: 
In het seizoen 2017 zijn de wedstrijden later in het jaar gezet. We binnen 
een aantal weken later dan dat men gewend is, hiermee hopen we dat de 
vangsten beter worden dan afgelopen jaren.  

 
Jos v R.: De IJsselcup is naar 4 wedstrijden gegaan. Jarenlang kregen vissers bij 

niet afmelden 2 punten in mindering. Voorstel Jos om dit weer in te 
voeren. Is men geneigd toch te komen en in ieder geval af te zeggen als 
men voor de punten vist. Maakt het voor de vissers die er altijd zijn wel 
wat eerlijke. 
Emond gaat dit doorrnemen met de WC en probeert dit per 2017 weer 
terug in te voeren. 

. 
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Bram Ploeg: Waarom is er geen landelijke VisPas voor alle wateren. Harry, De 

afdracht naar SVN is een vast bedrag voor alle VisPas houders. De 
verenigingen zullen geen beataans recht meer hebben als dit landelijk 
gaat. De verenigingen houden een klein bedrag van de VisPas over om de 
eigen vereniging draaiende te kunnen houden. 

 
Koos Koers: Bij het inschrijven bij de vrije hengel is er ingevoerd dat er bij iedere 

wedstrijd 2 euro inleggeld weg gelegd zou worden om dit aan het eind van 
het seizoen evneredig te verdelen over de deelnemende vissers. Afgelopen 
jaar is hier helemaal niets van terecht gekomen. Henry, al het geld is 
afgedragen als inschrijfgeld. De 2 euro had apaart gehouden moeten 
worden over het hele seizoen en voor de jaar vergaadering verdeeld 
moeten worden over de deelnemende vissers. Henry gaat aan de hand van 
de lijsten en deelnemers dit uitrekene en zal het geld naar emond terug 
doen komen. 

 Op de voorjaars vergadering zal dit alles afgerond worden. 
 
Geert Huisman: A-doorn – Wilp vissen in Welsum, kun je de auto achter je neer 

zetten. Kan nu zowel links al rechts heeft hij gezien. Tip voor de wedstrijd 
commissie. Geert declareerd de gereden km voor het uizetten van borden 
op wedstrijd dagen, 
Namens Geert en het bestuur van Wilp wederom hartelijke dank voor de 
goede samenwerking tussen onze verenigingen 

 
-10- De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur en wenst iedereen  
               wel thuis. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.28 uur en wenst een ieder wel thuis. 
 
 
Voorzitter:  Harry Middelink  Secretaris:  Jan Riemsdijk 
 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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T.O.G. afd. Wilp.    
 
Geachte leden, 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2017. 
Deze vergadering vindt plaats op: 
Dinsdag 7 maart 2017 bij fam. Schrijver, Oyseweg 2 Wilp. 
 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 
 
-01- Opening door de voorzitter 
-02- Notulen vorige vergadering 
-03- Ingekomen stukken 
-04- Jaarverslag secretaris 
-05- Verslag T.O.G. Apeldoorn (bestuurslid) 
-06- Jaarverslag penningmeester 
-07- Verslag kascommissie (M.Roeterdink en G.Egberts) 
 
-08- Bestuursverkiezing: 

Secretaris Gerrit Karrenbeld is aftredend. 
Hij stelt zich opnieuw beschikbaar, tegen kandidaten kunnen zich voor 
aanvang van de vergadering schriftelijk mede ondertekend door vier leden 
melden bij de secretaris.  
 

-09- PAUZE 
 
-10- Uitreiking prijzen kampioenen 
-11- Behandeling wedstrijd programma 
-12- Rondvraag 
-13- Sluiting 
 
Tot ziens op 7 maart 2017. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
G.Karrenbeld, secretaris. 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

Terugblik van de jeugdcommissie 2016 
Het afgelopen jaar is voor de jeugdcommissie wederom een bijzonder jaar geweest. 
De jeugdcommissie heeft een heel druk jaar gehad. We hebben diverse activiteiten 
zoals, onze schoonmaakactie, het familie toernooi, de bonenstaak wedstrijd, het 
Viskamp in Zwartsluis, de selectie wedstrijd, onze viscursussen , onze vis 
competitie en niet te vergeten onze feestavond. Ook hebben diverse leden van de 
jeugdcommissie visles gegeven op basisscholen in Apeldoorn o.a. op De Ambelt, 
de Praktijkschool Apeldoorn, AOC Twello.   Ook zijn we dit jaar weer aanwezig 
geweest met een stand in het Omnisport voor sporten met bijzonder mensen. Ook 
hebben diverse leden van de jeugdcommissie geassisteerd bij het begeleiden van 
gehandicapten tijdens hun viswedstrijden.  
De jeugdcommissie heeft dit jaar weer diverse malen de pers gehaald en TOG 
hiermee weer duidelijker op de kaart gezet, Ook hebben wij dit jaar wederom het 
verzoek gekregen om 1 scholier zijn  Maatschappelijke Stage bij TOG te laten uit 
voeren, aan dit verzoek hebben wij voldaan en de scholier  heeft  al een gedeelte 
van de vereiste uren ingelost. 
Als jeugdcommissie willen wij al onze sponsoren bedanken voor hun financiële 
steun het afgelopen jaar In het bijzonder het dagelijks bestuur van TOG voor hun 
financiële steun voor het jeugdwerk, ook willen wij Jan en Lydia van Hengelsport 
De Pelgrim uit Apeldoorn  en Chris van Hengelsport Apeldoorn en Cafetaria de 
Gildenhof  en super markt Dirk van de Broek bedanken voor hun steun aan onze 
jeugdactiviteiten. Ook willen wij alle Ouders, Opa’s en Oma’s bedanken voor de 
vele hand en spant diensten die zij hebben verricht tijdens onze cursus, wedstrijden 
en het vervoer naar de diverse activiteiten het afgelopen jaar, ook willen wij Jan 
Borghoff en de familie Stein voor het beschikbaar stellen van de diverse bekers, en 
natuurlijk Frits Woltman voor het bezorgen van de vele weggeefprijzen tijdens 
onze feestavond,en natuurlijk een extra bedankje aan Paulien van Engeland voor 
het verzorgen van de koffie, thee en limonade tijdens onze jeugd activiteiten. Het 
jaar 2017  zal ook weer een druk jaar gaan worden naast alle bekende activiteiten 
zal er dit jaar ook weer worden forel gevist. Wij als jeugdcommissie, Theo, Jan, 
Patrick, Jarno, Willem, Cees, Maikel en Jan hebben het jeugdwerk met veel plezier 
gedaan en hopen dat het jaar 2017 net zo’n succesvol jaar gaat worden als het 
afgelopen jaar. Wij zullen proberen weer een mooi programma in elkaar te zetten 
en hopen op nog meer deelname tijdens onze activiteiten.  

 
         
    Namens de jeugdcommissie, Jan van Engeland
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 
Feestavond T.O.G. jeugd ook dit jaar weer goed bezocht. 

 
Op 5 november was het weer zover, onze jaarlijkse feestavond voor de jeugd, 
de avond stond in het teken van de huldiging van onze kampioenen. 
Het was wederom een gezellige drukte deze avond. Na de opening werd er 
begonnen met een ronde bingo met vele mooie prijzen. Na de eerste ronde 
bingo werd de aanmoedigingsprijs uitgereikt, deze prijs was beschikbaar 
gesteld door Jan Borghoff deze prijs ging dit jaar naar Justin Dallinga, Justin 
heeft 7 wedstrijden mee gevist en niets gevangen maar hij hield de moed er 
iedere wedstrijd in. Na het uitreiken van de aanmoedigingsprijs waren de 
winnaars van de Chris Stein trofee aan de beurt zij kregen hun prijs voor de 
grootste vis van het afgelopen seizoen, de trofeeën waren beschikbaar gesteld 
door Chris Stein. Ook werd de roofviskampioen 2016 gehuldigd. Tijdens de 
pauze was er een grote verloting met maar liefs 250 prijzen, na de pauze 
werden de kampioenen van 2016  gehuldigd. Ook werd er nog een ronde 
bingo gespeeld , aan het einde van de avond ging iedereen beladen met de 
gewonnen prijzen voldaan huiswaarts. Onze dank gaat natuurlijk uit naar al 
onze sponsoren, Hengelsport Pelgrim, Hengelsport Apeldoorn, Frits Woltman, 
Jan Borghof,  RG Tweewielers,  Garage Eijkhoff,  Hemker en Bekking,  Dirk 
van de Broek, Chris Stein en Interpolis, voor het beschikbaar stellen van 
sponsor gelden en of prijzen voor onze feestavond.           
Ook willen wij de vrijwilligers Gerda, Paulien, en Mart  bedanken die de 
catering voor hun rekening hebben genomen en onze huisfotograaf Patrick 
voor het maken van de Foto’s op de feestavond  en de vrijwilligers die hand en 
spant diensten hebben verricht tijdens onze feestavond of tijdens de onze 
activiteiten het afgelopen jaar. 

Jan van Engeland. 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

 
De Jeugd kampioenen van 2016 zijn:   

 
Kampioen          A -klasse 2016  Kampioen  B. klasse 2016 

   
1. Thijs Jacobs  288 pnt.  1. Leslie van de Velde  240 pnt. 
2. Rowin Havekes 227 pnt.  2. Jaimy van de  Velde 196 pnt.  
3. Kasimier Kars  220 pnt.  3. Jordy van de Bij 103 pnt. 

   
De  Chris Stein Trofee voor de grootste vis van 2016 is gewonnen door: 
 

A. klasse Rowin Havekes     met een brasem van 51 centimeter. 
    

B. klasse. Leslie van de Velde    met een zeelt van 50,5 centimeter. 
 
De aanmoedigingsprijs 2016  is gewonnen door     Justin Dallinga. 

 
De roofviskampioen 2016 is geworden     Thijs Jacobs. 

 
Kijk voor de foto’s van onze feestavond op de T.O.G. site. 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 
H.S.V.T.O.G organiseert cursus Vissen voor kids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voor kinderen van 8 t/m 15 jaar 

Meld je tijdig aan, surf 
voor meer info naar 
www.tog-apeldoorn.nl 

Cursus zal worden gehouden in de maand April 2017 
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OOppggaavvee  nniieeuuwwee  lleeddeenn  bbiijj::  
  

Hengelsport 
Apeldoorn  
Snijdersplaats 12,  
7328 VJ Apeldoorn 
 
 

Hengelsportzaak De 
Pelgrim  
Curacau 18 
7332 BM Apeldoorn 
 
 

Faunaland Twello 
Marktplein 30 
7321 DZ Twello 
 
 
 
 
 

   
 Ledenadministratie: 
  
 Patrick Bomhof 
 
 hsvtogapeldoorn@gmail.com 
 

KKoosstteenn  lliiddmmaaaattsscchhaapp  22001177::  
  
Jeugdleden  
 

JeugdVISpas € 12,00 
- vissen met twee hengels 
- vissen op roofvis 
- landelijke lijst van viswateren 
- federatieve en landelijke wedstrijden 
- deelname aan wedstrijden TOG 
-  

Damesleden € 27,00 
Dit is incl. landelijke en federatieve afdracht. 
 

Seniorleden € 34,00 
Dit is incl. landelijke en federatieve afdracht. 
Indien men lid is van meerdere verenigingen 
gelden andere bedragen. 
 
LET OP:  
Bij opgave bij een hengelsportzaak geldt voor 
senior leden een toeslag van € 6,00 
administratiekosten en voor dames leden een 
toeslag van € 3,00. 
 
Men ontvangt een tijdelijke vergunning  
(1 maand geldig) en een aanvraagformulier voor 
de VISpas, welke aangevraagd moet worden bij 
Sportvisserij Nederland. 
 

 
Wilt U bij elektronisch betalen uw volledige naam, adres, geboortedatum of 
betaling kenmerk vermelden? 
Dit bespaart de ledenadministratie veel werk. 

Ledenadministratie: 
Patrick Bomhof 
hsvtogapeldoorn@gmail.com 
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Sportvissers, 

BESCHERM HET MILIEU – BEGIN BIJ UZELF ! 
 
Neem de rommel mee van vijf meter of meer aan elke kant van  
uw visstek en stop die thuis in de vuilnisbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een loffelijk initiatief van de Apeldoornse Hengelaarsvereniging  
“Tot Ons Genoegen” 
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