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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.

VVA in 2021
Achter de schermen wordt er, ondanks dat jullie het wellicht niet merken,
volop gewerkt door het VVA-bestuur en de commissies.
Onlangs is er een online bestuursvergadering geweest.
We willen jullie niet onthouden wat er de revue is gepasseerd.
We hebben een mooie website. Onder de bezielende leiding van Peter van
Gils zetten we ons in om deze verder uit te bouwen.
Zo is er een nieuw contract afgesloten met de provider.
Zoals verder te lezen is in deze nieuwsbrief is de hulp van de leden erg
gewenst.
Er is een voorstel ter tafel gebracht om een VVA-App-groep op te richten. De
voor- en nadelen zijn besproken. Vooralsnog hebben we dit in de ijskast
gezet.

https://www.vvastpetrus.nl

In het kader van de privacywetgeving is het belangrijk dat, zoals ook elders
in de nieuwsbrief te lezen valt, jullie je toestemming verlenen.
Dit is essentieel voor een goede communicatie tussen het bestuur en de
leden, en de leden onderling.
De bindcommissie, die pas is uitgebreid met Peter en Rob, heeft het plan
opgepakt om bindlessen voor beginners te gaan geven.
Dit gaat in eerste instantie via Google Meet gebeuren.
Verder is de commissie bezig om de bindavonden van 2021 een invulling te
geven.
Op de website is de activiteitenagenda aangepast.
We gaan straks als eerste de buitenactiviteiten opstarten, zodra dit volgens
de RIVM-richtlijnen kan.

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

Wil je gaan vissen? Een gouden tip.
In de eerste week van april komen de brasems weer in het vizier.
We kunnen waarschijnlijk niet in clubverband deze jaarlijkse happening
organiseren.
Maar op individuele basis kunnen jullie gerust gaan vissen.
De bekende stekken, die jaarlijks worden aangedaan, staan ter beschikking.
Informatie over de toestand ter plekke is altijd te verkrijgen bij de voorzitter.
Aanwezigheid van de brasems, de waterhoogte, e.d.
Hopelijk tot snel in het Botenhuis of aan de waterkant.
Harrie Meusen
Voorzitter VVA

Beste vliegvisser,

Binnen een vereniging zijn er activiteiten die in het zicht
springen en voor iedereen direct herkenbaar zijn. Denk
aan vliegvisuitstapjes, B&C-avonden, e.d.
Achter de schermen spelen zich zaken af die “nu eenmaal geregeld moeten worden” om een
vereniging draaiende te houden en die niet direct in het oog springen. Veelal gaat het om
zaken die in het bestuur of in een van de commissies geregeld worden.
Een van die zaken betreft het regelen van het zorgvuldig omgaan met ieders persoonlijke
gegevens. Je wilt immers niet hebben dat deze gegevens zomaar over straat rollen.
Anderzijds is het zoeken naar een balans in het vrijgeven van informatie, die het voor de
leden mogelijk maakt met elkaar in contact te komen.
Het bestuur wil daarom aandacht vragen voor het “Algemene Voorwaarden & Privacybeleid
Vliegvisafdeling St. Petrus”. Dit document vind je op onze website onder de rubriek “Nieuws“
(https://www.vvastpetrus.nl/nieuws).
Bijgevoegd tref je een document aan met de navolgende items:
Toestemmingsverklaring Algemene Voorwaarden & Privacybeleid Vliegvisafdeling St. Petrus
Toestemmingsverklaring gebruik (beeld)materiaal ten behoeve van de website
www.vvastpetrus.nl
Toestemmingsverklaring delen persoonsgegevens binnen Vliegvisafdeling St.Petrus
Ook dit document vind je op onze website onder de rubriek “Nieuws“
(https://www.vvastpetrus.nl/nieuws).
Het bestuur verzoekt je vriendelijk doch dringend deze documenten te lezen en de drie
toestemmingsverklaringen ondertekend te retourneren.
De voorkeur gaat uit naar digitaal ondertekenen en retourneren. Lukt dat niet, dan kun je de
ondertekende toestemmingsverklaringen, direct of via de post toesturen naar:
Peter van Gils
gilsvanpeter@gmail.com
Paltrokmolen 103
6003CV Weert

Dank voor je medewerking.
Het bestuur VVA St. Petrus

Vliegvisafdeling St. Petrus

Beste vliegvisser,
Het bestuur van Vliegvisafdeling St. Petrus wil nieuwe
leden graag in de gelegenheid stellen kennis te maken
met het binden van kunstvliegen die bij het vliegvissen
gebruikt kunnen worden.
Je kunt hierbij denken aan imitaties van insecten,
vlokreeften, vissen, bloedzuigers, muggenpoppen.
Bij het maken van kunstvliegen maakt je gebruik van specifiek bindgereedschap (denk
bijvoorbeeld aan een vise of hakenklem, een bobinholder of klosjeshouder, een whipfinisher
of afbindknopenlegger, etc.).
Ook bestaat er een enorme diversiteit aan bindmaterialen (haken, bindgarens, vogelveren,
wolstrengetjes, etc.).
Omdat de Bind- en Contactavonden van Vliegvisafdeling St. Petrus niet door kunnen gaan,
zullen de eerste bindlessen digitaal verzorgd worden via “Microsoft Teams” of “Google
Meet”.
Zodra de situatie het toelaat, gaan we weer in het verenigingslokaal aan de Kazernelaan aan
de slag.
De lessen worden aanvankelijk verzorgd door Peter van Gils, lid van de bindcommissie.
Ben je nieuw binnen Vliegvisafdeling St. Petrus of heb je voorgaande jaren de
beginnerslessen gemist, heb je interesse in het binden van kunstvliegen en wil je
kennismaken met bindgereedschap en bindmateriaal, meld je dan aan.
Peter van Gils
Lid Bindcommissie
gilsvanpeter@gmail.com
0622289744
https://www.vvastpetrus.nl

Er wordt al fanatiek gebonden.

Wintervisserij/Havenvisserij loopt op zijn end.

De paaitrek is begonnen.

VVA Website en Nieuwsbrief
Sinds vorig jaar hebben we de VVA-website gelanceerd.
WWW.vvastpetrus.nl
We zijn verheugd dat de site in toenemende mate wordt
bezocht. Zelfs vanuit het buitenland.
Nu is het zaak om de site actueel te houden.
Het bestuur kan dit niet alleen.
Gelukkig hebben we 55 leden.
Dus zouden wij het fijn vinden, als jullie eens wat foto's van
het vliegvissen met een verhaaltje zouden insturen.
Het hoeven echt geen literaire hoogstandjes te worden. Een
gewone beschrijving b.v. van een visdag met enkele foto's is
al geweldig.
Dit kunnen we dan plaatsen in de nieuwsbrief en website.
Stuur het materiaal naar Frans Dirks (f.dirks1@chello.nl) en
dan komt het goed.
Alvast bedankt.

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

