Programma & uitnodiging Jaarvergadering HC de Blankvoorn 2021
Dinsdagavondcompetitie
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

11 mei, Pekel Aa, Zijlweg, vissen tot plusminus 21.15 uur
18 mei, Boelo Tijdenskanaal, Rhederbrug tot sluis, vissen tot plusminus 21.15 uur
25 mei, Winschoterdiep, Scheemda brug tot aan kom, vissen tot plusminus 21.30 uur
8 juni, Wildervanckkanaal (steigers 1 tm 60), vissen tot plusminus 21.30 uur
15 juni, Ruiten A-kanaal, Wollinghuizen, vissen tot plusminus 21.30 uur
22 juni, Pekelderdiep, Oude Pekela, bij de Chinees, vissen tot plusminus 21.30 uur
29 juni, Wildervanckkanaal bij Veendam/Meeden, vissen tot plusminus 21.30 uur

Vertrek van de dinsdagavondcompetitie is om 17.45 uur vanuit Zalencentrum "Het Oude Wapen". Minimaal om 17.40
uur aanwezig zijn in verband met de loting. Inleg is € 3,00. Er wordt in twee vakken op stek gevist tot de aangegeven
tijd. Er mag direct worden begonnen met vissen. Einde van de wedstrijd wordt aangegeven met een geluidsignaal
(autoclaxon) op de afgesproken tijd. Indien het vroeg donker is, kan de eindtijd iets eerder zijn. De beste vijf
resultaten tellen mee voor de eindklassering.
Elke vakwinnaar ontvangt direct na de wedstrijd een waardebon van €10,00. De nummers 1 tm 3 van de competitie
ontvangen op de jaarvergadering eremetaal en waardebonnen. Tevens zullen alle deelnemers die minimaal vijf keer
hebben deelgenomen aan de competitie op de jaarvergadering een rollade ontvangen.

Overige wedstrijden
Zaterdag 1 mei, Gehaktbalwedstrijd, NW-Kanaal Haren, scouting (loting 06.00 uur, dorpsplein)
Voor de nummers 1 tm 3 zijn er waardebonnen en er is een poedelprijs voor de een na laatste plek.

Zaterdag 18 september, Blankvoornbokaal, Nog niet bekend (loting 06.30 uur, dorpsplein)
.
Voor de nummers 1 tm 3 zijn er waardebonnen en er is een poedelprijs voor de een na laatste plek.
Voor deze overige wedstrijden is opgave verplicht. Opgeven bij B. Smit, telefoon 06-24327563/bsmit00@ziggo.nl of
G. Korte, telefoon 06-25566575/g.korte@planet.nl, uiterlijk tot de donderdag voor de wedstrijd. Alleen doorgang van
de wedstrijd bij minimaal 10 deelnemers. Er zal worden gevist tot 13.00 uur. Voor deze wedstrijden bedraagt de inleg
€ 5,00. Na de weging worden onder het genot van wat frisdrank de einduitslag bekend gemaakt.

Andere evenementen
Zodra er meer info hierover is, staat het op onze site en wordt informatie verstuurd via de mail.
Als u nog geen mail van de vereniging krijgt, en u wilt dit graag wel ontvangen, geef dan u
mailadres door aan bsmit00@ziggo.nl
Maandag 6 december, 19.00 uur: Algemene ledenvergadering/prijsuitreikingen seizoen 2021.

Voor meer informatie over bovengenoemde zaken kunt u contact opnemen met G. Korte, telefoon
06-25566575 of B. Smit, telefoon 06-24327563 Dit programma evenals de verslagen van de
gehouden wedstrijden zijn terug te vinden op:

www.blankvoorn.nl

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief!!!!

Wedstrijden Federatie Groningen/Drenthe
Als lid van HC de Blankvoorn kun je ook deelnemen aan de federatieve wedstrijden! Meer
informatie hierover is te vinden op de site van de hengelsportfederatie Groningen Drenthe
Let op! Opgave voor de wedstrijden van de Federatie gaat sinds 2017 niet meer via de secretaris. U
dient u zelf op te geven bij de Federatie. Ga naar http://www.vissen.nl/wedstrijden/federatievewedstrijden/opgaveformulieren.

H.C. de Blankvoorn

februari 2021

Geachte leden,
Het seizoen 2021 is nog maar net begonnen en voor je het weet staat de contributie-inning voor
2022 weer voor de deur. HC de Blankvoorn maakt sinds vorig jaar gebruik van de
verenigingsservice van Sportvisserij Nederland. Zij hebben dit overgenomen van de
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Begin november 2021 ontvangt u van Sportvisserij
Nederland een nota of wordt de contributie automatisch afgeschreven. Na betaling wordt de
vispas door Sportvisserij Nederland naar u opgestuurd. Als u voor 5 december 2021 betaalt, dan
heeft u de vispas voor 1 januari 2022 in huis. U kunt er ook voor kiezen een machtiging af te
geven voor een automatische incasso. Als u gebruik maakt van de machtiging wordt de contributie
niet met € 5,00 verhoogd door Sportvisserij Nederland.
Bij niet tijdig betalen ontvangt u in januari 2022 een herinnering. Het verschuldigde bedrag is
dan verhoogd met herinneringskosten. Bij niet betalen volgt er een royement. Dit houdt in dat u
geen vispas meer kunt ontvangen en u niet meer lid kunt worden bij een andere visvereniging. Een
royement kan pas worden opgeheven na betaling van een boete. Voorkom deze rompslomp en
betaal op tijd!
Voor vragen/klachten over de vispas/betaling contributie dient u contact op te nemen met
Sportvisserij Nederland. Het telefoonnummer is 0900-2025358. Mailen kan ook:
vispas@sportvisserijnederland.nl
Voor alle andere vragen kunt u uiteraard nog steeds contact opnemen met de vereniging!
Belangrijke mededelingen:
U hebt bij de vispas een lijst van viswateren ontvangen. Denk erom dat u de lijst van viswateren
moet kunnen tonen bij controle! De Visplanner- app op je telefoon is tegenwoordig ook geldig als
lijst van viswateren.
Hierbij nodigen wij u tevens uit voor de algemene jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt
gehouden op maandag 6 december 2021 om 19.00 uur in zalencentrum
“Het Oude Wapen” te Blijham.
AGENDA
01.
Opening
02.
Notulen vorige vergadering
03.
Ingekomen stukken/mededelingen
04.
Jaarverslag 2020/2021 secretaris
05.
Jaarverslag 2019/2020 penningmeester
06.
Verslag kascommissie
07.
Bestuursverkiezingen, 2021: Periodiek aftredend J. Stötefalk, J. Gerringa en G. Korte,
allen herkiesbaar
08.
Prijsuitreikingen seizoen 2021.
09.
Bespreking/voorstellen wedstrijden seizoen 2022
10.
Rondvraag
11.
Sluiting
Eventuele kandidaten voor de verkiezingen kunnen tot 3 dagen voor de vergadering schriftelijk
worden ingediend bij de voorzitter. Het adres is Bilderdijkstraat 12, 9673 GE Winschoten
Aansluitend aan de jaarvergadering wordt er mogelijk een activiteit
georganiseerd. Dit wordt op termijn bekend gemaakt op www.blankvoorn.nl
Wat in ieder geval voor het eerst plaats gaat vinden is de ruilbeurs. Heb je
overbodige visspullen? Misschien kun je die ruilen met iemand anders voor
materiaal wat je nog wel nodig hebt. Neem ze mee!!

