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Beste leden,
Zo aan het eind van het jaar weer bezig met het seizoen 2019.
In 2018 is er weer veel werk verzet door vrijwilligers,
commissieleden en bestuur om alles voor onze
Hengelaarsvereniging TOG goed te laten verlopen. Dank aan alle
mensen die zich op wat voor een manier ook ingezet hebben
voor activiteiten en wedstrijden.
Afgelopen jaar is onze penningmeester, Patrick Bomhof, gestopt
in deze functie. Ondanks dar we veel mensen benaderd hebben.
Oproepen op de site en in de Vissersproat hebben nog niet
geleid tot een vervanger. Als voorzitter neem ik tijdelijk deze
functie waar. Gelukkig heeft Patrick aangeboden om op de
achtergrond het jaar 2018 af te ronden, waar ik hem dankbaar
ben. De wedstrijdcommissie had door het wegvallen van een
commissielid een zwaar jaar. Karl heeft zich er op alle manieren
goed doorheen geslagen met hulp van vissers die hand en
spandiensten verricht hebben en de jeugdcommissie die de
organisatie van enkele losse wedstrijden op zich genomen
hebben. De jeugd activiteiten, competitie, snoeken, les geven
aan scholen, gehandicapten en cursus hebben zij dit jaar weer
uitstekend georganiseerd en uitgevoerd.
Gesprekken met Waterschap en Gemeente hebben geleid dat we
als TOG binnen Apeldoorn een aantal vijvers compleet als
visvijver mogen inrichten en gebruiken en in overleg met Sport
Visserij Oost Nederland om er visrijke vijvers van te gaan maken.
Het waterschap gaat in 2019 een aantal vijvers opknappen,
baggeren, Vijver Kayersdijk. Weghalen riet in Zuiderpark en een
tweede schuilplek maken voor de vissen. De visstoep zal
omgebouwd worden door TOG en geschikt gemaakt worden
voor minder validen Zodat ook mensen met een rollater en
scootmobiel daar op kunnen rijden. Onze secretaris Theo
Bonnink zal per maart 2019 zich niet meer beschilkaar stellen
binnen het bestuur. Ik wil Theo danken voor zijn jarenlange inzet
voor onze vereniging.
Ik wens u allen een gezond en visrijk 2019.
Voorzitter TOG
Jan Riemsdijk
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Apeldoornse Hengelsportvereniging "Tot Ons Genoegen"
Koningskruis 2018 - Punten
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Uitslagen Ijssel Koppel wedstrijd 07-10-2018 Boerderij Terwolde

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Stek
16+17
2+3
12+13
10+11
18+19
14+15
8+9
6+7

Koppel Naam
J.v.Rooyen en K. Daley
F. Herold en A. Valk
H. Hendriks en J. Hekkes
T.Klein Swormink en G. Eymers
G. Karrenbeld en Keijzer
H.Middelink en G Kerkdijk
B. Kuijper en B.de Waal
J. Riemsdijk en M. Kars

Wedstrijd gewicht kg

Gewicht
33.560
31.170
14.620
14.100
13.860
12.860
9.460
9.310
138.940

Vissers Latijn

Beste Leden,
We hebben een nieuwe onderdeel aan de T.O.G site toegevoegd
namelijk Visserslatijn! Hier zullen we beschrijvingen van diverse vis
avonturen plaatsen om de ervaringen van mede vissers te kunnen
delen. Er is namelijk een wereld aan informatie uit de vis ervaringen
van anderen te halen, denk aan locatie, weer, aassoorten, technieken
enz. voor iedereen van alle leeftijden.
Wil jij ook je verhaal op de site laten zetten? stuur mij jou verhaal in
de mail met het liefst ook met begeleidende foto`s erbijMail adres: wedstrijden@tog-apeldoorn.nl
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Uitslag competitie 2018 vrije hengel
Apeldoornse Hengelsportvereniging "Tot Ons Genoegen"
Vrije Hengel competitie 2018 - Punten

Bram Ploeg

170 punten

137,820 kg

Karl Daley

164 punten

96,099 kg

Jan Borghoff

156 punten

82,910 kg

Jochem van Rooyen

150 punten

77,475 kg

Maikel v.d. Velde

104 punten

75,231 kg

Tonny Jansen

99 punten

43,333 kg

Frits Woltman

82 punten

10,744 kg

Deny Ardesch

71 punten

20,033 kg

Coen Wagenaar

66 punten

12,030 kg

John Ardesch

47 punten

0 kg
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Jaarvergadering TOG vrijdag 22 maart 2019
Bij EAV aan de Landroststraat, Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Agenda
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter
-02- Notulen vorige ledenvergadering.
-03- Ingekomen stukken
-04- Jaarverslag secretaris over 2018
-05- Mededelingen penningmeester
-06- Jaaroverzicht penningmeester over 2018
-07- Verslag van de kas commissie over 2018
-08- Pauze
-09- Bestuur samenstelling, verkiezingen
Voorzitter

Jan Riemsdijk

t/m jaarverg. 2021

Penningmeester Jan Riemsdijk

Vacature

Secretaris

t/m jaarverg. 2019 (Stopt na
de ledenvergadering)

Theo Bonnink

Jeugd vertegenw. Piet Bouws

t/m jaarverg. 2021

Wilp vertegenw.

t/m jaarverg. 2020

Geert Huisman

Algemene zaken Jan van Engeland

t/m jaarverg. 2021

Wedstrijd Com.

t/m jaarverg. 2021

Karl Daley

-10-

Programma 2019 definitief

-11-

Rondvraag

-12-

Sluiting
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Ledenvergadering Hengelaarsvereniging TOG – Apeldoorn
Vrijdag 26 oktober 2018 aanvang 20.00 uur bij EAV aan de Landrostlaan
-01-Opening en mededelingen van de voorzitter.
Jan opent de vergadering om 20.00 uur door de leden die aanwezig zijn welkom te
heten, ook het bestuur Wilp welkom op onze najaarsvergadering.
Jan begint met enkele mededelingen.
Vanaf 2019 willen we het vergaderschema wijzigen.
Er komt in Maart een algemene jaarvergadering.
Één keer per jaar zal er een aparte avond georganiseerd worden waarin de
prijsuitreiking van de viscompetitie zal plaatsvinden al dan niet gecombineerd met
een bingo.
Ook kan er op deze avond iets georganiseerd worden, gedacht aan een gastspreker.
De leden gaan akkoord met dit voorstel. Tijdens de ledenvergadering van Maart
komen we hier op terug.
Ook zal er zeker 3 weken van tevoren eventuele vragen schriftelijk ingediend moeten
worden.
Het bestuur is dan beter voorbereid op de vragen.
Omdat we nog steeds op zoek zijn naar een penningmeester zal Jan Riemsdijk deze
functie tijdelijk waarnemen.
Één van de eerste dingen die Jan weer heeft ingevoerd is het hebben van kasgeld,
eventuele declaraties kunnen dan direct afgehandeld worden.
We blijven met zijn allen op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Ook heeft onze secretaris aangegeven te stoppen tijdens de jaarvergadering van
2019.
Ook hier zal naar gezocht moeten worden.
De visplek bij de boerderij in Terwolde is tijdelijk niet bereikbaar omdat het hele
terrein vol ligt met asbest dat eerst gesaneerd moet worden.
Als het klaar is zal er een gesprek plaatsvinden met de nieuwe eigenaar van de
boerderij over de toegang naar de IJssel.
-02-Notulen vorige vergadering.
Omdat er problemen waren met onze internetpagina heeft niet iedereen de
gelegenheid gehad om de notulen vooraf te kunnen lezen.
De notulen worden pagina voor pagina doorgenomen er waren geen op of
aanmerkingen.
-03- Ingekomen stukken.
Jan Pelgrim en Martin Verbeek hebben zich afgemeld voor de vergadering.
-04- Wedstrijdzaken.
Karl bedankt voor het vele werk dat je dit jaar hebt gehad met het regelen van alle
wedstrijdzaken.
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Ook worden alle vrijwilligers bedankt voor hun ondersteuning aan de wedstrijdleider.
Karl presenteert het wedstrijdprogramma van 2019.
Er zijn 2 data ‘s die besproken moeten worden.
5 mei is het bevrijdingsdag.
10 juni is het 2e pinksterdag.
Eventueel kan dit nog gewijzigd worden.
Harrie Middelink vraagt waarom geen wedstrijden op zaterdag?
Karl deelt mee dat het voor hem niet haalbaar is om op zaterdag wedstrijdleider te
zijn.
Maar eventuele aparte wedstrijden, zoals de vaste stok of Apeldoorn/Wilp, mogen
wat hem betreft best op zaterdag georganiseerd worden.
Wilp geeft aan dat het van hun kant geen probleem is.
Harrie gaat met Karl in gesprek over eventuele data ’s, in overleg is veel mogelijk.
Verder vindt Karl het jammer dat hij zo weinig input krijgt van de vissers over nieuwe
wateren of andere dagen.
Frits Herold vraagt of de wedstrijden niet later kunnen beginnen?
Voorstel wordt afgewezen door de leden, het zou eventueel wel kunnen in de
maanden september/oktober.
Op 22 september 2019 staat er een wedstrijd gepland bij de boerderij in Terwolde.
We gaan ervan uit dat dan het saneren van het asbest klaar is en dat er een gesprek
is geweest met de nieuwe eigenaar van de boerderij.
Het liefs wil TOG dat de IJssel met de auto bereikbaar is vanaf de boerderij.
Dit zal tijdens het gesprek meegenomen worden.
Verder komt Karl met een voorstel om 2 nachtwedstrijden en een extra zomeravond
wedstrijd te organiseren?
Ook wordt er nagedacht over een aparte vijvercompetitie van 3 wedstrijden.
Vraag? Blijven de VVV-bonnen bestaan?
Nee, deze gaan verdwijnen, prijzengeld is nu inleggeld.
De senioren willen graag bonnen blijven houden?
Is goed dat regelen ze zelf maar.
Er komt een voorstel om het inschrijfgeld bij de senioren te verhogen naar 3€ met
een bijdrage van 2 € van de vereniging, dit maakt het prijzengeld ook interessanter.
Voorstel is aangenomen.
-05- Penningmeester.
Tot dat er nieuwe penningmeester is voor Patrick Bomhof blijft Jan Riemsdijk de
tijdelijke penningmeester.
-06-Wat verder ter tafel komt.
De jeugdcommissie heeft een druk jaar achter de rug.
Ze hebben veel cursussen gegeven en een geslaagde competitie.
Ze zijn erg druk met het opknappen van het Zuiderpark vijver.
De visstoep omheining is door de jeugd geschilderd.
Samen met de landschap architect maken ze er een mooi park van waar in de
toekomst volop gevist kan worden.
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-07- Prijsuitreiking seizoen 2018.
Het woord is aan Karl Daley.
Vrije hengel.
1.
Bram van de Ploeg
2.
Karl Daley
3.
Jan Borghof
Hoogste dag gewicht 50,800 kilo.
Senioren.
1.
Ron van Ijzendoorn
2.
John Krenger
3.
Bram Ploeg
Hoogste dag gewicht 13,480 door Bram Ploeg.
Koningskruis
1.
Jochem van Rooijen
2.
Bertus Kuijpe
3.
Harrie Middelink
Allemaal van harte met jullie prestatie.
-08-Rondvraag:
John Krenger: Tijdens de 7e seniorenwedstrijd werden ze verrast met 8 deelnemers
die kwamen vissen maar zich niet hadden opgegeven.
In het reglement staat vermeld dat ze niet meedoen met het koningskruis, graag als
aanvulling vermelden dat dagdeelnemers verspreid gaan worden over twee vakken
als je je niet van tevoren hebt opgegeven.
Akkoord wordt opgenomen in het reglement.
Frits Herold: Onder welke categorie moet je de senioren vermelden op de agenda?
Antwoord, ook vrije hengel.
Harrie Middelink: Kan op de site een voorinschrijving komen voor de koppelwedstrijd
IJssel?
Karl geeft aan dit op te pakken.
Gerrit Karrebeld: Bedankt het bestuur van TOG voor de prettige samenwerking van
het afgelopen jaar en hoopt op een goede samenwerking tijdens de gezamenlijke
wedstrijden.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur

Voorzitter:

Secretaris:
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De kampioenen 2018 zijn bekend
Vrije hengel.
1.
2.
3.

Bram van de Ploeg
Karl Daley
Jan Borghof

Hoogste dag gewicht Maikel van de Velde 50.800 kg.
Senioren.
1.
2.
3.

Ron van Ijzendoorn
John Krenger
Bram Ploeg

Hoogste dag gewicht 13,480 Bram Ploeg.
Koningskruis
1.
2.
3.

Jochem van Rooijen
Bertus Kuiper
Harrie Middelink

Allemaal van harte met jullie prestatie.
Bram Ploeg kampioen vrije hengel
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Jochem van Rooijen winnaar Koningskruis
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Gezocht Secretaris
•

Dienstverband: Vrijwillig

•

Uren per week: 0-8

•

Locatie: Bestuur van T.O.G. Apeldoorn

•

Startdatum:

•

Contactpersoon

•

Naam: Jan Riemsdijk

•

Telefoon: 06-18908525

•

E-mail: bestuur@tog-apeldoorn.nl
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Gezocht Penningmeester
•

Dienstverband: Vrijwillig

•

Uren per week: 0-8

•

Locatie: Bestuur van T.O.G. Apeldoorn

•

Startdatum:

•

Contactpersoon

•

Naam: Jan Riemsdijk

•

Telefoon: 06-18908525

•

E-mail: bestuur@tog-apeldoorn.nl
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Beste leden, vissers
Afgelopen jaar hebben we als hengelaarsvereniging zo het éٞén en
ander meegemaakt en doorstaan.
De droogte, waardoor de waterstand in de vijvers en zeker in de IJssel
lang heeft geduurd. De natuur en de vismogelijkheden hebben deze
periode veel problemen bezorgd ook voor ons. Moeilijk begaanbare
oevers, ver in het water moeten zoeken om vis te vangen. Gelukkig
hebben we binnen Apeldoorn weinig last gehad van vis sterfte.
Tevens hebben we als TOG te maken van vertrek mensen binnen
bestuur en commissies. Binnen het bestuur en commissies is het
ondanks publicaties, benaderen mensen moeilijk om deze
opengevallen plekken opgevuld te krijgen. Mensen staan niet in de rij
om voor een functie warm te krijgen.
Functie penningmeester hebben we nog niet kunnen invullen. Voor de
wedstrijd commissie is nog geen aanvulling gevonden. Gelukkig zijn
er een aantal vissers die Karl met hand en spandiensten bij hebben
willen staan.
Voor de jeugdcommissie zijn we nog zoekende naar wat jongere
vrijwilligers die deze wil komen aanvullen en versterken bij
activiteiten en wedstrijden voor de jeugd.
Secretaris Theo Bonnink heeft aangegeven per ALV 2019 niet verder
te gaan binnen het bestuur. Ook hier zal een vacature ontstaan. Denk
er eens over na of het iets voor jou is om de vereniging goed en actief
draaiende te kunnen houden door plaats te nemen in het bestuur of
commissie.
Gezocht, iets voor jou?
Penningmeester
Secretaris
Leden wedstrijdcommissie
Leden jeugdcommissie

per direct
per 22 maart 2019
per 22 maart 2019
per 22 maart 2019

ALV
ALV
ALV

Denk je misschien, wil eerst meer informatie wat het jou kost aan tijd,
inhoud functie laat het weten, maken we een afspraak om er samen
met bestuursleden en commissie leden uitleg over te geven wat het
allemaal met zich mee brengt.
Neem gerust contact op met de voorzitter van TOG:
Jan Riemsdijk, Tel.nr 06 18908525 riemsdijk@upcmail.nl
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Het adres voor al u hengelsport materialen,
met alle grote merken onder één dak een zeer
allround hengelsport speciaalzaak te noemen!
Snijdersplaats 12
7328 VJ Apeldoorn
055 - 534 11 55
www.hengelsportapeldoorn.nl
info@hengelsportapeldoor.nl
Volg ons op
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Nieuws van het jeugdfront.

Feestavond T.O.G. jeugd 2018, ook dit jaar
weer massaal bezocht.
Op 27 oktober 2018 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 Charrissa
Steenbergen en Sven de Haan.
Na het uitreiken van de aanmoedigingsprijs waren de winnaars van de
Chris Stein trofee aan de beurt, dit waren Jordy van de Bij in de A. Klasse
en Justin Dallinga in de B. Klasse zij kregen hun prijs voor de grootste vis
van het afgelopen seizoen, de trofeeën waren beschikbaar gesteld door
Chris Stein Tijdens de pauze was er een grote verloting met maar liefs 250
prijzen, na de pauze werden de kampioenen van 2018 gehuldigd.
Kampioen in de A.Klasse is geworden Hidde van de Kamp ,in de B.Klasse
ging Justin Dallinga er met de eerste prijs vandoor. 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 Apeldoorn, Frits Woltman, Jan
Borghoff, Dirk van de Broek, en Chris Stein voor het beschikbaar stellen
van sponsoringsgelden en of prijzen voor onze feestavond.
Ook willen wij de vrijwilligers Gerda, Paulien, Ramona, Tamara en Ilonka
bedanken die de catering voor hun rekening hebben genomen, en de
vrijwilligers die hand en spant diensten hebben verricht tijdens onze
feestavond of tijdens de onze activiteiten het afgelopen jaar.
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Gezellig druk tijdens feestavond jeugd 2018

Weer een gevulde prijzentafel
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Nieuws van het jeugdfront.
Kampioenen T.O.G. jeugd 2018
A. Jeugd.
1.

Hidde van de Kamp

294 punten

2.

Jordy van de Bij

288 punten

3.

Kasimier Kars

284 punten

B. Jeugd
1.

Justin Dallinga

286 punten

2.

Isa Rietveld

278 punten

3.

Fleur van de Brink

255 punten

Jan Borghoff trofee aanmoedigingsprijs
Charrissa Steenbergen, Sven de Haan
Chris Stein trofee voor de Grootste Vis,
A. Jeugd.

Jordy van de Bij

B. Jeugd.

Justin Dallinga

Alle winnaars van Harte Gefeliciteerd.
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Onze kampioen 2018 in de A.Klasse Hidde van de Kamp.

Onze kampioen 2018 in de B.Klasse Justin Dallinga.
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Eind uitslag 2018
A. Jeugd
Naam

22

Eind
uitslag

Kamp van de

Hidde

294

Bij van der

Jordy

288

Kars

Kasimir

284

Mulder

Michel

280

Kamstra

Jarno

213

Möhring

Pascal

201

Jansen

Jordi

178

Wilbrink

Mathijs

Grootste Vis 2018 30 cm.

42

Jordy

Van de Bij
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Eind uitslag 2018
B. Jeugd
Naam
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Eind
uitslag

Dallinga

Justin

286

Rietveld

Isa

278

Brink van de

Fleur

255

Steenbergen

Charissa

238

Westhuis

Tijmen

231

Lanters

Sam

188

Westhuis

Ruben

183

Laar. van de

Mathias

44

Schipper

Milan

43

Dolman

Lotte

39

Vliet van

Kay

38

Lammersen

Kasper

36

Haan de

Sven

35

Bouws

Luca

1

Grootste Vis 2018

28 cm.

Ju Dallinga
sti
n
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Nieuws Zuiderpark.
Betere visvijver en bijzondere beek in mooier Zuiderpark
De vijver bij sporthal Zuiderpark in Apeldoorn is binnen een half jaar
mooier en bovendien een betere visplek. Dankzij de Kayersbeek die
straks door het hele park loopt, en visvereniging TOG die bij de vijver
aan de slag gaat.
Onze jeugd heeft een aanvang gemaakt met het schilderen van het
hekwerk rond de mindervalide, steiger deze werkzaamheden zijn bijna
klaar maar in verband met regenval moesten zij hun werkzaamheden
staken, deze werkzaamheden zullen op een later moment afgemaakt
worden. De bestrating zal worden gelegd in week 3 in 2019 het is
wachten op de tegels deze konden niet eerder geleverd worden.
Ook moet er nog een muurtje gebouwd worden voor de afrit T.B.V. de
rolstoelen en scootmobielen hier zal de gemeente opdracht voor
geven aan de aannemer.Tot zover het Zuiderpark .
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Na gedane arbeid gezellig eten met z’n allen.

Ook nog even rommel uit het water gehaald.
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Nieuws van het jeugdfront.
Terugblik van de jeugdcommissie 2018.
Het afgelopen jaar is voor de jeugdcommissie wederom een bijzonder
jaar geweest. De jeugdcommissie heeft een heel druk jaar gehad. We
hebben diverse activiteiten gehad zoals, werkzaamheden aan het
Zuiderpark, het familie toernooi, , de panlatwedstrijd, onze
viscursussen dit jaar met 16 geslaagden, onze vis competitie ( met
een record aantal deelnemers) en niet te vergeten onze feestavond,
met meer dan 100 bezoekers. Ook hebben diverse leden van de
jeugdcommissie vis les gegeven op basisscholen in Apeldoorn zoals
De Boog, de Ambelt, en aan 40 kinderen van de BSO ook hebben
diverse leden van de jeugdcommissie geassisteerd bij het begeleiden
van gehandicapten tijdens hun viswedstrijden.
Ook heeft onze jeugdcommissie het vissen onder de aandacht
gebracht bij de diverse gehandicapten organisaties in en om
Apeldoorn tijdens een workshop in het Kristal in Apeldoorn tijdens
een sportdag voor mensen met een handicap, wij hebben hier laten
zien dat vissen voor iedereen is.
De jeugdcommissie heeft dit jaar weer diverse malen de pers gehaald
en TOG hiermee weer duidelijker op de kaart gezet, 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, en
Frank van Hengelsport Apeldoorn en Cafetaria de Gildenhof
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 het afgelopen jaar, ook willen wij Jan Borghoff en de
familie Stein bedanken voor het beschikbaar stellen van de diverse
bekers, en natuurlijk een extra bedankje aan Paulien van Engeland
voor het verzorgen van de koffie, thee en limonade tijdens onze jeugd
activiteiten.
Het jaar 2019 zal ook weer een druk jaar worden, de voorbereiding
hier van zijn al in volle gang. Wij als jeugdcommissie hebben het
jeugdwerk met veel plezier gedaan en hopen dat het jaar 2019 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.
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Onze toekomst
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WAAR WAS JE NOU ?
Afgelopen maanden hebben veel hengelsportverenigingen weer hun
jaarlijkse Ledenvergadering gehouden. Dat zijn ze ook min of meer
verplicht richting hun leden. Die willen immers inzicht hebben in het
reilen en zeilen van de club. Waar ‘hun’ centen naartoe gaan en
waarom de contributie omhoog moet? Waarom ze ineens minder vis
vangen in hun vijver, of er misschien vis moet worden uitgezet, of dat
er eerst een visserijkundig onderzoek moet plaatsvinden voordat er
wellicht onnodig vis bij gaat.
En, omdat verenigingsbestuurders ook maar gewone hardwerkende
mensen zijn, kan het gebeuren dat bepaalde beslissingen om welke
redenen dan ook niet door alle leden worden gedragen.
Verhalen te over van sportvissers die graag hadden gezien dat er
meer karper in hun water was uitgezet i.p.v. van die partij brasem.
“Maar ja; ons bestuur bestaat uit een stel van die oude vastgeroeste
‘stokvissers’ en die willen nu eenmaal brasem!” is een veel gehoorde
opmerking.
Als ik dan vraag waarom ze niet tijdens de Ledenvergadering hun
mond hebben opengedaan i.p.v. nu in de koffiehoek van de
hengelsportwinkel, dan krijg je antwoorden als “geen tijd” of “niet aan
gedacht”.
Tja, dat schiet natuurlijk niet op als je zo je kans op inspraak
onbeantwoord laat. Dan heb je in mijn ogen ook geen recht van
spreken.
Hengelsportverenigingen zijn immers democratische instituten met
doorgaans ook democratisch gekozen besturen, waar in feite de leden
het voor het zeggen hebben en het bestuur die wensen waar mogelijk
invult.
Maar, dat betekent ook dat wanneer slechts 30 van de 2500 leden van
de club op de Ledenvergadering verschijnen en er gestemd moet
worden, het zo maar kan gebeuren dat er beslissingen worden
genomen waar misschien wel de helft van die 2500 leden moeite mee
heeft. Maar ja; 20 van de 30 aanwezigen bleken brasemvissers en
vervolgens werd er heel eerlijk en vooral heel democratisch gestemd
voor de uitzet van brasem. Zo werk het ( wellicht iets meer
genuanceerd) bij de meeste verenigingen en zo werkt het ook bij de
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federaties die hun bestaansrecht weer danken aan de aangesloten
verenigingen en hun leden.
Wie dus trouw de Ledenvergadering en misschien zelfs
vergaderingen bezoekt die mag meebeslissen of in ieder geval zijn of
haar mening verkondigen. Wie niet komt en het allemaal best vindt als
hij of zij maar de VISpas en toebehoren krijgt toegestuurd, ook prima,
maar die moet dan niet klagen als zaken anders gaan dan gewenst.
Dan had je maar moeten komen!
Zo zou ik bijvoorbeeld wensen dat er geen brasem meer wordt
uitgezet in ondiepe vijvers. De vissen worden immers negen van de
tien keer van beroepsvissers gekocht en zijn gevangen in grote
watersystemen zoals meren en rivieren waar sowieso al te veel
brasem wordt weggevangen. Zulke eens zo prachtige gezonde vissen
degenereren binnen de kortste keren tot magere scharminkels omdat
ze niet in vijvers thuishoren en ander voedsel gewend zijn. Kies
daarentegen voor karpertjes en wat betreft de vaste hengelliefhebbers
voor kruiskarpers en je hebt een fantastische vijver waar iedereen
vangt en je als club je ledental alleen maar ziet stijgen!
Mochtje na het lezen van dit verhaal iets willen betekenen voor de
vereniging meld je aan voor een bestuursfunctie, wij zoeken op korte
termijn een penningmeester en een secretaris ook zouden wij nog wel
enkele mensen willen hebben die ziting willen nemen in diverse
commissie’s dus mocht iets voor de vereniging willen betekenen

meld je aan.
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De Pelgrim Hengelsport
Site:
Mail:

http://www.pelgrimhengelsport.nl
info@pelgrimhengelsport.nl

Het adres voor al u hengelsport materialen,
met alle grote merken onder één dak een zeer
allround hengelsport speciaalzaak te noemen!
Jan en Lydia Veldhuizen
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T.O.G. afd. Wilp
Geachte leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2019.
Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 8 maart 2019 in het
Dorpshuis de Pompe, Dorpstraat 41 Wilp.
Aanvang 20.00 uur.
De agenda voor deze avond is:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening door de voorzitter
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie (A.de Valk - M.Kars)
Wat te melden T.O.G. Apeldoorn [Geert Huisman]
Bestuursverkiezing:
Onze penningmeester Max vd Bergh 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.

•

PAUZE

•
•
•
•
•

Uitreiking prijzen kampioenen
Behandeling wedstrijd programma
Wijziging wedstrijd leiding
Rondvraag
Sluiting vergadering
Tot ziens op 8 maart 2019.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
G. Karrenbeld, secretaris
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Nieuws van het jeugdfront.
De nieuwe T.O.G.
Jeugdcursus 2019
zal gehouden worden op :
Maandag 6, 13, 20 mei,
Van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Examen op Vrijdag 24 mei
van 18.15 uur tot 19.45 uur.
Kosten cursus 15 euro
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Wedstrijden Sportvisserij Oost Nederland 2019.
13-04-2019 Plaats Volgt Noordoostelijk Kampioenschap
(NOK)
28-04-2019 Beukerskanaal Youth Challenge
18-05-2019 Plaats Volgt Federatief Kampioenschap / Selectie
Individueel 55+ en 5525-05-2019 Beukerskanaal Federatief Kampioenschap /
Selectie Teams dobber dragend
01-06-2019 Beukerskanaal Federatief Kampioenschap /
Selectie Junioren
08-06-2019 Zwolle-IJsselkanaal Federatief Kampioenschap /
Selectie Feeder
22-06-2019 Ommer kanaal Federatief Dameskampioenschap
21-09-2019 Beukerskanaal Finale Federatief
Clubkampioenschap
05-10-2019 IJssel bij Veessen Barbeelwedstrijd
19-10-2019 Hoogeveense Vaart Prijzenwedstrijd
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Opgave nieuwe leden bij:

Kosten lidmaatschap 2019:

Hengelsport Apeldoorn
Snijdersplaats 12,
7328 VJ Apeldoorn

Jeugdleden

Hengelsportzaak De Pelgrim
Curacau 18
7332 BM Apeldoorn

Pets&Co Berends
Marktplein 30
7321 DZ Twello

Ledenadministratie:
Sport Visserij Nederland
Voor problemen over of met
vergunningen bel naar Tel.nr.
0900-2025358
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JeugdVISpas € 10,00
- vissen met twee hengels
- vissen op roofvis
- landelijke lijst van viswateren
- federatieve en landelijke wedstrijden
- deelname aan wedstrijden TOG
Damesleden € 28,00
Dit is incl. landelijke en federatieve afdracht.
Seniorleden € 35,00
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 € 5,00
administratiekosten en voor dames leden
een toeslag van € 2,50.
Men ontvangt een tijdelijke vergunning
(1 maand geldig) en een aanvraagformulier
voor de VISpas, welke aangevraagd moet
worden bij Sportvisserij Nederland.

De ledenadministratie is per okt 2017 over naar SVON. Alle leden
hebben van de ledenadministratie een brief ontvangen waar alles
gelijk is uiteengezet. Bestuur en ledenadministratie TOG-Apeldoorn.
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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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