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Van de voorzitter 
Weer een nieuwsbrief  boordevol met informatie  over de activiteiten bij onze club. We willen 

jullie zo op de hoogte houden van wat er allemaal speelt en gebeurt. Speciale aandacht dit 

keer ook voor de komende algemene ledenvergadering op 8 december in het Paviljoen. We 

hebben dan een bijzondere gastspreker, die na het behandelen van de agendapunten ons 

meeneemt in zijn passie voor het vissen. We hopen dan ook op een grote opkomst! 

Verder wil ik jullie aandacht  en medewerking blijven vragen voor de zorg voor onze plassen; 

weer hebben we moeten constateren dat er mensen zijn die alle regels aan hun laars lappen 

en alleen maar uit zijn op hun eigenbelang, zelfs bij hun hobby. Wij - bestuur en controleurs 

– treden waar het nodig is hard op tegen dat soort “vissers”. Mochten jullie misstanden zien, 

aarzel niet om contact met één van onze controleurs of het bestuur. 

Ik wil niet in mineur eindigen. Er gebeuren vooral ook positieve dingen bij onze club. Lees 

deze nieuwsbrief er maar op na! 

Tot op de algemeen ledenvergadering! 

Gerard Wolters 

November  2017 
Jaargang: november  2017 
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Na de qua vangsten slechte eerste wedstrijd van eind juni vond in september het 2e gedeelte 

van de karperkoppelwedstrijd plaats. Doordat er tijdens de eerste wedstrijd slechts 2 vissen 

waren gevangen was het van tevoren spannend wie de verschillende bekers mee naar huis 

zouden nemen.  

Dit maal werd er door de koppels gevist op de zuidplas. De weersomstandigheden waren 

echter om te vissen niet om over naar huis te schrijven, de vis had echter ook dit maal weinig 

zin om te eten en lagen liever in het midden van het water in het zonnetje.  

Mark de Jong wist toch nog een mooie uitzetspiegel te vangen van 9,9 kg en dit was de enige 

vis van de nacht. Met deze vis ving Mark tevens de zwaarste vis van de totale wedstrijd en 

ontving hij hiervoor, naaste de beker ook een gratis 

lidmaatschap 2018. In het eindklassement werd Mark 

samen met Ruben 2e. Een derde plek, door de vis 

van de 1e wedstrijd was er voor Sieger en Henk. Het 

overal klassement werd, door de graskarper uit de 1e 

wedstrijd gewonnen door Koen en Sander. Door het 

lekkere weer kon er na de wedstrijd nog heerlijk ge-

zeten worden met een hapje en een drankje.  

Iedereen bedankt voor de gezelligheid en tot volgend 

jaar. Hopelijk dan weer met 10 koppels en ook wat 

meer vangsten.  
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Uitslag karperkoppelwedstrijd 2017 

Mark de Jong met een mooie uitzetspiegel te vangen van 9,9 kg   
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Mededelingen 

Ledenadministratie en contributie 

De facturen omtrent de contributie 2017 zijn weer verzonden en bij deze een oproep aan 

iedereen om de contributie tijdig te voldoen zodat iedereen de documenten weer op tijd in 

huis heeft. De kosten van vispas 2018 zijn met € 1,- verhoogd aangezien de hengelsport-

federatie Groningen/Drenthe een hogere afdracht in rekening brengt.  

De automatische incasso, voor de leden die hier gebruik van maken, zal worden uitge-

voerd rond half november.  

Alle leden die tijdig hebben betaald ontvangen voor het einde van het jaar hun documen-

ten weer thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud  

Het najaar is weer begonnen en de komende maanden zullen we daarom weer gebruiken 

om de plassen en terrein weer in goede staat te brengen voor het nieuwe jaar. In de 

maanden november en december zullen we daarom twee onderhoudsdagen organiseren. 

Voor deze onderhoudsdagen kunnen we alle vrijwilligers gebruiken om te zorgen dat we in 

die dagen zoveel mogelijk kunnen doen. We doen daarom ook een beroep op iedereen 

om hierbij aanwezig te zijn. De data van deze onderhoudsdagen zijn 11 november en 16 

december en zullen daarnaast via facebook en de website worden gecommuniceerd. 

 

Daarnaast werkten we de afgelopen jaren met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In 

dit MJOP staan alle onderhoudszaken, groot en klein beschreven op het gebied van on-

derhoud. Aangezien dit plan qua tijd bijna afloopt gaan wij de komende maanden ook aan 

de slag met een nieuw plan. Mochten jullie op het gebied van onderhoud zaken hebben 

die je graag aangepast zou willen hebben kun je dit doorgeven via de email. We gaan dan 

kijken of we dit in het MJOP kunnen opnemen en op termijn ook kunnen uitvoeren. Dit, zo-

dat we de plassen en terreinen van de HC Sassenhein zo kunnen krijgen als de leden het 

het liefste zien.  
 

 

Nieuwe leden 

Gouman, L.  

Mulder, W.  

Raangs, J.  

Raangs, R.  

Riedstra, J.  

Ruiter, J. de  

Wal, M. van der . 

Uitgeschreven leden 

Karim, H.  

Meer, E. van der  

Reid, P.  

Scheper, B.  overleden 8 oktober  

Schokker, B.E.  

Venema, J.  overleden 11 oktober 



 

 



 

 

Namens het bestuur van de Hengelaarsclub Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Le-
denvergadering die zal worden gehouden op vrijdag 8 december 2017 in Paviljoen Sassenhein, 
aanvang 19:30 uur. Aansluitend aan deze ALV houdt Roelof Schut een lezing over zijn visserij. Hier-
door start de ALV een half uur eerder dan gebruikelijk. Deze lezing is voor leden gratis toegankelijk 
op vertoon van het lidmaatschapspasje.   
 
Agenda: 
1. Opening 

2. In memoriam 

3. Vaststelling van de agenda 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2017 

6. Bestuursverkiezing 

 Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: K.D. Warmels (penningmeester) 

 Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: E.H. Bos 

7. Vacature Schorsing- en Ontzettingscommissie (S.O.C.) 

8.  Jubilarissen  

9. W.v.t.t.k 

 - Onderhoud 

- Voorstel aanvulling reglement voor de bezoekers van de Sassenhein-terreinen 

(gedragsregels) 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

.  

Algemene ledenvergadering 8 december 

2017 
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Mededelingen 

Ledenadministratie en contributie 

Op woensdagmiddag 18 oktober hebben we samen met een aantal ouders en Paviljoen 

Sassenhein op de noordplas van Sassenhein een kinderfeestje van Jurjen georganiseerd. 

17 kinderen hebben gedurende 1,5 uur gevist onder begeleiding van een aantal ouders en 

drie vrijwilligers van de HC. De enige dingen die we niet in de hand hadden, het weer en 

vis vangen, kwamen uiteindelijk ruim goed. Meer dan 30 vissen, van riet en ruisvoorns tot 

28 cm en een aantal baarzen en een schele pos werden er door de kinderen gevangen. 

De middag werd afgesloten met friet bij het Pavilljoen. Wij willen via deze weg de ouders 

en alle kinderen bedanken voor hun enthousiasme en inzet en de Hengelsportfederatie 

Groningen/Drenthe voor het ter beschikking stellen van materiaal (hengels, krukjes, en 

madenbakken) en daarnaast ook voor het uitdelen van hakenstekers. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ondersteunende partijen 

Bestuurssamenstelling Hengelaarsclub Sassenhein 

 

Voorzitter:    Gerard Wolters 

Vice-voorzitter:    Bas Bijsma 

Secretaris:    Mark Tent 

    info@hcsassenhein.nl  

Penningmeester:   Koen Warmels,  

    penningmeester@hcsassenhein.nl  

Overige bestuursleden:  

Portefeuille Ledenadministratie: Sander Kat,  

    Leden@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Onderhoud:  Martin Boer, Ronald Venema  

    onderhoud@hcsassenhein.nl 

Portefeuille Visstandbeheer:  Bas Bijsma 

Portefeuille Controle:   Erik bos  

 

S.O.C. 

Voorzitter:  Bas Bijsma, 

  soc@hcsassenhein.nl 

 

Kascommissie  

T. Vintges   

J. Haaksma  

 

Redactie Nieuwsbrief  

Jasper van Smeden  

redactie@hcsassenhein.nl 

Postadres: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

KvK nr.: 40023673 

 

Telefonisch bereikbaar op 
06-29919008 

Website: www.hcsassenhein.nl 

Redactie clubblad: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

info@hcsassenhein.nl 

Ledenadministratie: 

Postbus 39 

9750 AA Haren 

leden@hcsassenhein.nl  

Contact gegevens HC Sassenhein 

Pius Floris Boomverzorging  

Jeverweg 10 

Postbus 9531 

9703 LM Groningen  

Hoofdweg 184 

9765 CJ Paterswolde  

Tel: 050 - 3081000  

Email: info@hengelsportmekka.nl  

www.hengelsportwereld.eu 
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Astraat 12 

9718 CR Groningen 

Telefoon: 050-3121893 

E-mail: info@titusblom.nl 

www.hengelsportgroningen.nl 

mailto:leden@hcsassenhein.nl

