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‘t Vleegvesserke
INFORMATIEBLAD VVA ST. PETRUS
Uitgegeven onder auspiciën van het bestuur van de afdeling vliegvissen van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o.

Programma 2021
Het programma voor 2021 is
in voorbereiding, er zitten
mooie activiteiten aan te
komen. Het programma
wordt rekening houdend
met de RIVM-maatregelen
verder ingevuld en aangepast.

Reacties op de schriftelijke jaarvergadering 2021 en hoe nu verder

https://www.vvastpetrus.nl
De inspanningen van het bestuur om ondanks de zeer beperkte mogelijkheden toch nog op creatieve wijze een jaarvergadering in Coronatijd te
organiseren, is bij de leden over het algemeen goed aangeslagen en wordt,
wanneer we de verschillende spontane reacties mogen geloven, bijzonder
gewaardeerd.
Termen als ‘helder verslag’ alsmede ‘duidelijk en transparant’ geven aan dat
deze alternatieve escape succesvol was.

Clubavonden (vrijdagavond)
De clubavonden zijn in het voorjaar
en najaar. In principe om de 14
dagen. Te beginnen om 19.30 uur.
De locatie is: het botenhuis aan de
Kazernelaan 113 te Weert.
Tel. 0495-546069.
Contributie vliegvisvereniging
€ 30,- per jaar. Om lid te kunnen
zijn van de vliegvisclub moet het
nieuwe lid ook lid zijn van de hengelsportvereniging St. Petrus. De
kosten hiervan zijn afhankelijk
van het aantal gewenste visvergunningen.
De nieuwe leden dienen nog aanvullend, eenmalig het inschrijfgeld
van € 5,- te voldoen.
Ook alle betalingen voor de evenementen kunnen op deze rekening betaald worden.
Overmaken op bankrekening:
15.18.52.537 t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37
BIC: RABONL2U Budel

Door geregeld naar de leden toe te blijven communiceren willen wij als bestuur proberen ‘leven in de brouwerij’ te houden.
Gezamenlijk optrekken is voorlopig helaas nog niet mogelijk. Toch willen we
daar waar het wél kan, maar rekening houdend met RIVM-regels, organiseren wat mogelijk is. Dat moge ook blijken uit de rest van de inhoud van deze
nieuwsbrief.

Versterking van de vliegbindcommissie gevraagd
Je hebt eerder een bericht ontvangen m.b.t. een oproep om de vliegbindcommissie te versterken.
“Vliegvisafdeling St. Petrus kent veel kundige vliegbinders. Ad Hoogenboezem is een klasse apart en mag met recht "master fly tyer" genoemd worden.
Door de jaren heen heeft Ad zich gespecialiseerd in het binden van vliegen
in vele soorten en maten. In binnen- en buitenland is hij een veel gevraagde vliegbinder.
Met het behalen van de 80-jarige leeftijd is voor Ad de tijd aangebroken om
een stapje terug te doen en het stokje over te dragen. Ad heeft aangegeven
met veel liefde en plezier de bind- en de contactavonden verzorgd en zijn
kennis gedeeld te hebben.
De bindcommissie zal het zonder Ad moeten stellen (Ad kennende zal hij
heus nog wel eens een vliegje willen voorbinden).
Het bestuur dankt Ad via deze weg van harte voor de vele inspirerende
vliegbindmomenten en zijn verhalende anekdotes. Op een later tijdstip, als
het Covid-19 virus het toelaat, zal er op een meer passende wijze dank uitgesproken worden door het bestuur.
Het is fijn als de vliegbindcommissie met nieuwe commissieleden aangevuld kan worden. Wil jij je kennis delen? Wil jij nieuwe leden wegwijs maken
in het binden? Ben je geïnteresseerd in de wereld die vliegbinden heet?
Meld je aan bij Peter Fiddelaers (e-mail naar
peter_fiddelaers@hotmail.com).
Ook voor informatie kun je met Peter contact opnemen”.
Inmiddels is er reactie van leden ontvangen die de commissie willen ondersteunen. Het bestuur is hier blij mee en dankbaar voor. Samen maken we
immers de vereniging.
Het kan zijn dat de oproep jou heeft afgeschrikt, omdat je er bijvoorbeeld
van uitgaat dat je vliegen voor moet binden, vliegbindpatroontjes moeten
bedenken en ga zo maar door. Niet nodig!
Je kunt de commissie ook versterken met ideeën, samen plannen maken,
etc., etc..
Lijkt je dit leuk en interessant, meld je nog snel aan.

Website
In de loop van 2020 is de website van Vliegvisafdeling St. Petrus gelanceerd. De statistieken laten zien dat de website goed bezocht wordt.
Inmiddels zijn leuke en bemoedigende reacties ontvangen.
De website is niet het eigendom en alleenrecht van een enkeling. Het behoort een levendig zich ontwikkelend sociaal medium te zijn, dat “de ziel”
van de vereniging uitstraalt.
Het is daarom belangrijk dat je weet dat ook jij content (artikeltjes, weetjes,
leuke websites, visavonturen, foto’s, etc.) aan kunt leveren en dat je uitgenodigd wordt dit ook te doen.
Samen geven we de website uitstraling en maken we het tot een waardevol
communicatie -instrument.
Speciale aandacht wordt er gevraagd voor het nieuwsbericht van maart
2020 (https://www.vvastpetrus.nl/nieuws) waarin informatie gegeven
wordt over de “Privacy Policy”
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van
kracht. Ook Vliegvisafdeling St. Petrus moet aan deze verordening voldoen. Het bestuur van Vliegvisafdeling St. Petrus heeft zich ten doel gesteld om aan de voorwaarden van de AVG te voldoen en beleid in deze
opgesteld.
Neem een kijkje in de documenten Privacy Policy en Toestemmingsverklaring Privacy Policy”. Heb je reacties, aanvulling of opmerkingen, geef
dit even door.
Let wel!!!!
Beide documenten zijn concept en dienen nog “aangenomen” te worden en
kunnen op onderdelen veranderen.
Jouw meedenken en jouw reactie wordt zeer op prijs gesteld.
Stuur je reactie naar Peter van Gils (bestuurslid):
gilsvanpeter@gmail.com.

Een bezoekje aan: https://www.vvastpetrus.nl.
De moeite waard.
Bestuur VVA.
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Werplessen 2021
Wat een jaar is 2020 geweest voor iedereen, niet te geloven allemaal. Zo onwerkelijk dat men door zo een klein virusje in de ban wordt gehouden en er maar moeilijk vanaf kan komen. Alles werd gewoon stil gelegd en moesten al
onze contacten met anderen op een laag pitje worden gezet.Hopelijk zal het nieuwe jaar ons weer doen terugkeren
naar het normale zoals wij dat kennen.
Maar nu het volgende. Ik wil in 2021 de werplessen weer op gaan starten met in achtneming van de regels van het
RIVM op dat moment.
Ik heb daarom een viertal datums gepland voor de werplessen, op deze dagen kan men zijn worp of worpen die hij
of zij nog niet goed beheert oefenen onder mijn begeleiding.
Dit is voor de beginneling, maar ook voor de gevorderde van toepassing, omdat hier vraag naar was zoals mij is
verteld vanuit het bestuur.
De datums die ik hiervoor gepland heb staan zijn:
zaterdag 20 februari
zaterdag 6 maart
zaterdag 20 maart
De lessen beginnen om 13:00 uur en eindigen omstreeks 15:00 uur.
Mocht je als beginneling geen hengel hebben, dan is dat geen probleem. Je moet dit even van te voren aangeven,
dan zorg ik voor een hengel, zodat je toch aan de lessen mee kan doen en kunt beginnen aan het vliegvissen.
Hopelijk zien wij elkaar aan de industriehaven op de Industrieweg nabij sluis 16 in Weert, waar wij bij elkaar komen
en dan kunnen kijken naar welke locatie wij gaan voor de lessen ivm de weersomstandigheden.
M.v.g.
Harrie.van.de.Rieth
Flycast instructor

Bestuur
Voorzitter/contactpersoon:

Harrie Meusen
Email: hmeusen@hotmail.com
Penningmeester:

Frans Berkvens
Email: fransberkvens@outlook.com
Secretaris:

Jeroen Kleijn
Email: mupketupke@hotmail.com
Redactie/bestuurslid/webmaster:

Frans Dirks
Email: f.dirks1@chello.nl
Bestuurslid

Bert Kerstens
Email: bertkerstens@home.nl
Bestuurslid/webmaster:

Peter van Gils
Email: gilsvanpeter@gmail.com
Bestuurslid:

Ad Hoogenboezem
Email: ad-hoogenboezem@hotmail.com
Flycastinstructor:

Harrie v.d. Rieth
Email: hjmvanderieth@ziggo.nl

De VVA St. Petrus wordt gesponsord door: Frans Berkvens.
Nieuwe sponsoren zijn van harte welkom!!!

DE RONDE BLEEK

