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Het voorjaar belooft veel! 
Voor jullie ligt weer de nieuwsbrief met vele feiten en wetenswaardigheden van onze club. 

Er gebeurt veel en er is ook veel gebeurd. Een compliment wil ik vooral maken aan de vrij-

willigers en bestuursleden die zich de afgelopen tijd zo hebben ingezet voor het onderhoud 

aan onze plassen. Op een enkele steiger na, die binnenkort ook klaar is, zijn we weer hele-

maal gereed om er een prachtig visseizoen van te maken. Het prachtige weer de afgelopen 

dagen geeft ook een stoot in de goede richting. Het water warmt snel op en belooft goede 

vangsten! Mooi om de natuur zich zo verder zien te ontluiken, zoals dat heet. 

De ontwikkeling van onze vereniging gaat ook gewoon door. Nou ja, gewoon? Daar moet 

hard voor gewerkt worden, en dat doet het bestuur. Gelukkig zijn er steeds meer mensen 

die ook wel een steentje willen bijdragen. Een club is zo sterk als zijn leden! Dat hangt niet 

alleen van een bestuur af. 

In dat beeld past ook een grotere belangstelling en aanwezigheid bij onze Algemene Leden-

vergadering. Daar worden de beslissingen genomen. Wil je meedenken en meepraten, kom 

er dan naar toe op 17 mei in het Paviljoen, we beginnen om 20.00 uur. 

Veel succes met het vissen! 

Gerard Wolters 

Voorzitter 

April 2018 
Jaargang: april 2018 
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Tijdens de wintermaanden is er weer hard gewerkt om zo voor iedereen veilig en goed toe-

gankelijk te maken en te houden.  

Op de noordplas zijn de aansluiting naar het bruggetje en de 1e invalidesteiger verbeterd en 

is het pad langs de zuidwal voorzien van nieuwe snippers. Niet iedereen vind dit prettig lopen 

maar vooralsnog is dit de enige manier om te pad goed te krijgen. Daarnaast is op een plek, 

zoals tijdens de ALV al is aangegeven een pilot wat betreft beschoeiing uitgevoerd waarbij 

het doel is te kijken hoeveel tijd en geld dit kost en hoe het zich houdt.  

Op de zuidplas zijn een tweetal steigers verwijderd vanwege de slechte staat waarin zij ver-

keerden. Daarnaast is het 1e gedeelte van het pad aan 

de zuidwal opnieuw aangelegd en wordt momenteel ge-

werkt aan het herstel van een steiger. Tevens zijn er op 

verschillende plekken nieuwe bomen geplant. Deze 

boompjes zijn gratis geleverd door Pius Floris. Via deze 

weg derhalve nogmaals hartelijk dank hiervoor.   

Uiteraard zal het onderhoud langs de plassen blijven 

doorgaan maar dit betreft voornamelijk kleinere ingrepen, 

zoals snoei- en maaiwerk.   

Tevens zal er de komende maanden hard worden ge-

werkt aan het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan welke in 

de ALV van het najaar zal worden gepresenteerd.  
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Onderhoud najaar 2017/voorjaar 2018 

Agenda  

Voorjaars ALV:   17 mei 2018   Aanvang 20:00u 

Karperkoppelcompetitie:  za 16/ zo 17 juni ‘18  De zuidplas en het nachtvisgedeelte  

van de Noordplas gesloten  

za 22/zo 23 september ‘18 De zuidplas en het nachtvisgedeelte  

van de Noordplas gesloten  

Voor meer informatie en activiteiten bezoek onze website    

Verbeteren toegang bruggetje op Noordplas 

http://www.hcsassenhein.nl/jaarplanning/
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Onderhoud najaar 2017/voorjaar 2018 

Pilot nieuwe beschoeiing 

Aanleg pilot beschoeiing 

Aanpassingen toegang Zuidplas zuidzijde 
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Karperkoppelwedstrijd 2018 

 

Per 1 april konden leden zich inschrijven voor de karperkoppelwedstrijd 2018. Alle leden hadden hier van 

tevoren een email over ontvangen. Het inschrijven ging snel en op 3 april zat de wedstrijd al vol.  

Dit jaar wordt de wedstrijd derhalve weer gevist met 10 koppels. Zij zullen binnenkort meer informatie ont-

vangen.  

Deelnemers: 

Martin en Ron 

Raoul en Richard 

Mark en Ruben 

Martin en Mark 

Ardon en Anjo 

Jurrie en Johnny 

Marga en Rinardo 

Danny en Marcel 

Simon en Jan 

Koen en Sander 

De vorm van de wedstrijd zal dezelfde zijn als de voorgaande jaren. Het eerste weekend zal zijn van zater-

dag 16 op zondag 17 juni en het tweede weekend is van zaterdag 22 op zondag 23 september. Er wordt 

zaterdag rond 10 uur begonnen en de wedstrijd eindigt zondag om 12 uur. De zuidplas en het nachtvisge-

deelte van de Noordplas zijn deze data daarom voor iedereen gesloten om te vissen.  

Op zondag 23 september zal ’s middags de prijsuitreiking en bijbehorende borrel plaats vinden.  

Naast de bekende bekers zullen er waardebonnen en een gratis lidmaatschap voor de vanger van de 

grootste karper beschikbaar worden gesteld. We hopen op een leuke en gezellige wedstrijd met meer 

vangsten dan in 2017 toen er slechts twee vissen de weg naar de onthaakmat vonden.  

Voor resultaten van eerdere koppelcompetities zie onze website 

 

http://www.hcsassenhein.nl/uitslagen-koppelwedstrijden/
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Verslag controleursgroep 2017 
Voor het komende seizoen hebben wij weer de beschikking over een enthousiaste groep van 
vijf controleurs. Deze controleurs zullen, naast de afzonderlijke bestuursleden hun ronde lo-
pen en met enige regelmaat aanwezig zijn langs de plassen.  

In de samenstelling van de controleursgroep zijn er het afgelopen jaar wel 
wijzigingen geweest. De heren E. Pietersen en J. Last zijn aangetreden als 
controleur van de vereniging maar de heren K. Eefsting en H. Reinders zijn 

gestopt met hun werkzaamheden. Daarnaast is per april is de heer W. Ritse-
ma toegetreden tot de controleursgroep (zie foto hieronder). Wij zijn hier na-
tuurlijk heel erg blij mee en wij willen het komende jaar deze groep uitbreiden 
naar zes. 

De groep heeft in de samenstelling van vorig jaar ruim 200 dagen een con-
trole ronde gelopen hierbij waren ze zichtbaar maar soms ook niet direct 

zichtbaar aanwezig rond de plassen. Tijdens deze 200 dagen zijn er wel een aantal overtre-

dingen, welke voornamelijk een terugkerend karakter kennen.  

 

Overtredingen 

Ook zijn er in 2017 een aantal vissers (met name niet-leden) gesignaleerd die zich met de au-

to begaven op het pad aan de noordwal van de noordplas. Hetzelfde geldt voor het parkeren 
van de auto in de buurt van de achterste stek aan de snelwegkant op het fietspad langs de 
A28. Dit is niet toegestaan en derhalve ook opgenomen in onze gedragsregels (huishoudelijk 
reglement en website). De eigenaren van het pad hebben hierover meerdere malen met ons 
contact opgenomen. Van een grote groep van de overtreders is de naam inmiddels bekend 

en bij een volgende constatering kan men direct inpakken en wegwezen, ongeacht de reden 
want die is er niet.  

Daarnaast is er een aantal malen geconstateerd dat er vissers om verschillende redenen 

geen vergunning hadden. Dit heeft meerdere malen geleid tot een verwijdering van de plas 
en een aantal malen tot het betalen van een verhoogd consentbedrag. Om het vissen zonder 
vergunning te ontmoedigen en om de consentafgifte te vergemakkelijken is het vanaf heden 
mogelijk om ook digitaal een consent aan te schaffen. 2018 zal hierin een overgangsjaar zijn 

en zullen wij iedereen hier nog op wijzen en mee helpen, maar vanaf 2019 gaan we volledig 
over tot dit systeem. Vanaf dan zal er geen enkele reden meer zijn om zonder vergunning te 
vissen en hierop zal dan ook strenger worden toegezien. Wie dan dus niet in het bezit is van 
een geldige vergunning kan dan vertrekken wegwezen.  

Afval 

Een ander terugkerend probleem is het achterlaten van afval. Afval dient iedereen in de hier-

voor bestemde containers te deponeren, er staan er meerdere bij de plassen. Mochten deze 
vol zitten dan vragen wij iedereen om het afval mee naar huis te nemen en niet naast de con-

De heer W.Ritsema 



 

 

tainers te zetten. Als het naast de container wordt gedumpt zorgt het ongedierte ervoor 
dat het afval een dag later overal ligt.  

Ook het achterlaten van WC papier geeft ons grote zorgen. De her en der hangende 
stukken wc-papier zijn niet alleen ons maar ook een hoop andere leden, donateurs en 
vissers een doorn in het oog. We hebben daarom tijdens de afgelopen Algemene Le-
denvergadering besloten om het verplicht stellen van een schepje bij het vissen langer 

dan 24 uren verplicht te stellen. Wij vragen dus wanneer iemand gebruik maakt van wc
-papier om dit of te begraven of in ieder geval onzichtbaar achterlaat door het te ver-
branden nadien. Hier zal ook op worden gecontroleerd.  

 

S.O.C. 

Gelukkig heeft de Schorsing- en Ontzettingscommissie (S.O.C.) vorig jaar niet bij el-
kaar hoeven komen. Wel is Martin Boer, in verband met het toetreden tot het bestuur 
uit de S.O.C. gestapt en is Danny Benjamin toegetreden tot de S.O.C. 

 

Contact 

Mocht je dingen tegen komen welke niet door de beugel kunnen, klachten hebben of 
wat dan ook, schroom niet om dit aan ons door te geven. Dit kan op 06-29919008 of 
naar penningmeester@hcsassenhein.nl of info@hcsassenhein.nl. Op die manier kun-

nen wij directe en adequate actie ondernemen of personen hierover op een later mo-
ment aanspreken. 
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Terugblik Algemene Ledenvergadering 8 decem-
ber 2017 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 december die ove-

rigens goed bezocht was zijn Koen Warmels (penningmeester) en 

Erik Bos (Algemeen Bestuurslid) herkozen en zullen zij voor een 

nieuwe periode van drie jaren zitting in het bestuur nemen.  

Danny Benjamin is vanwege een ontstane vacature per 8 decem-

ber toegetreden tot de Schorsing- en Ontzettingscommissie 

(S.O.C.). 

De heer P. Schreiner heeft een speldje voor zijn 40-jarig lidmaat-

schap ontvangen en de heer H. Bakker een speldje voor zijn 50-

jarig lidmaatschap van de HC Sassenhein. Beide heren nog-

maals gefeliciteerd met dit behaalde jubileum.  

Tenslotte is de ALV akkoord gegaan met het verplicht stellen van 

een schepje voor vissers die langer dan 24 uur aan de waterkant 

zitten. Dit zal in zowel het Huishoudelijk reglement als de ge-

dragsregels worden aangepast en de definitieve tekst vinden jul-

lie verderop in deze nieuwsbrief. De reden hiervoor is dat met 

name in de zomermaanden rondom de plassen een hoop wc papier te vinden is en dit is ie-

dereen een doorn in het oog.  

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering heeft Roelof Schut een ruim 2 uur durende 

presentatie over zijn visserij gegeven. Het blikte terug op de visserij in zijn begin jaren maar 

gaf in het tweede gedeelte ook een kijkje in zijn huidige visserij en strategieën. Ongeveer 50 

mensen waren hierbij aanwezig en een ieder heeft deze lezing als zeer leuk ervaren en iets 

wat zeker een vervolg mag krijgen. Om ongeveer half 1 gingen de laatsten weg. 

Onze jubilarissen ontvangen hun 

speldje 

Hoge opkomst ledenvergadering 



 

 

Namens het bestuur van de HengelaarsClub Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de Al-
gemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op donderdag 17 mei 2018 in Pavil-
joen Sassenhein, aanvang 20.00 uur. 

   

       

(voor een toelichting zie de volgende pagina) 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 17 

mei 2018 
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Toelichting op de agenda 

 
4a. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 december 2017 is bij de vergaderstukken gevoegd. 
 
4b. De rekening en verantwoording over 2017 van de HC Sassenhein is bij de vergaderstukken gevoegd. De re-

kening en verantwoording over 2017 van de Stichting Sassenhein zal later worden toegezonden daar hierover 
nog overleg met de Raad van Toezicht plaats vindt.  

 
6a.  De penningmeester zal een mondelinge toelichting geven op het financieel jaarverslag van de HC Sassen-

hein. 
 
6b.  Voorgesteld wordt om de begroting 2018, zoals is opgenomen in de rekening en verantwoording 2017 vast te 

stellen. 
 
6c. Het bestuur stelt voor om de contributie met ingang van het seizoen 2019 te verhogen met      € 5,-. Hierbij 

worden onderstaande tarieven gehanteerd. 
 
 Jeugdleden ( tot 12 jaar ) Momenteel € 15,- Blijft gehandhaafd 
 Juniorleden (13 t/m 18 jaar) Momenteel € 30,- Wordt met € 2,50 verhoogd 
 Seniorleden   Momenteel € 45,- Wordt met € 5,- verhoogd  
 Senior plusleden(65+)  Momenteel € 35,- Wordt met € 5,- verhoogd  
6d. Het bestuur stelt voor om met ingang van 2019 het consentbedrag te verhogen met € 2,00. Hiermee wordt een 

24-uurs consent € 12,00 in plaats van € 10,-  
 
7. Volgens het rooster van aftreden zijn de heren R. Venema en B. Bijsma (vice-voorzitter)  statutair aftredend. 

De heer R. Venema heeft zich herkiesbaar gesteld, de heer B. Bijsma heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Het 
bestuur zal de komende periode opzoek gaan naar een nieuwe kandidaat voor de functie vice-voorzitter/
visstandbeheer.  
Het bestuur stelt voor dhr. R. Venema voor een nieuwe periode van 3 jaar te benoemen.  
 
Het bestuur verzoekt leden die zich als tegenkandidaat verkiesbaar willen stellen voor de functie dit uiterlijk 1 
week vóór de vergadering te doen door schriftelijke aanmelding (eventueel per mail) bij de secretaris.  

 
8a. De karperkoppelwedstrijden worden gehouden op 16-17 juni en op 23-24 september. 
 
8b.   De nieuwe betalingsfunctie voor consenten zal worden toegelicht. 
 
8c. Wijziging gedragsregels verblijf langer dan 24-uur aan de plassen van HC Sassenhein. 
 
8d.  Het nieuw op te stellen MJOP voor de periode 2018-2023 wordt kort toegelicht. 
 
NB: De uitnodiging voor de vergadering met de agenda en te bespreken stukken zijn digitaal toegestuurd aan de le-
den die dat hebben kenbaar gemaakt. De stukken (beperkt aantal exemplaren) zijn vanaf 5 mei 2018 ook beschikbaar 
in het paviljoen. Het bestuur verzoekt leden die agendapunten ter bespreking willen aandragen deze uiterlijk 1 dag 
voor de vergadering schriftelijk (mag ook per email info@hcsassenhein.nl) aan de secretaris door te geven.  

Wij rekenen op uw komst! 
 
Gerard Wolters  
Voorzitter 

 

 

 

mailto:info@hcsassenhein.nl
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Vangsten 
De afgelopen weken zijn er door de opwarming van het water op de plassen weer 

mooie vangsten geboekt. Goed ook om te zien dat zowel oude vissen als recent 

uitzette vissen de weg naar de onthaakmat vonden.  
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Mededelingen 

Ledenadministratie en contributie 

Een aantal leden heeft tot op heden de contributie 2018 niet voldaan. Het betreft ook een 

aantal leden bij wie de automatische incasso om verschillende redenen niet is gelukt. De-

ze leden krijgen nog 1 maal een aanmaning thuisgestuurd, maar daarna zal de vordering 

ter incasso worden gelegd. Voorkom dit en voldoe de contributie op tijd! De vereniging 

houdt bij het maken van plannen namelijk rekening met de binnen te komen contributie.   

 
 Nieuwe leden 

Talens, M. 

Stinissen, F. 

Leijsen, T. van 

Breemer, R. van den 

Timmer, J.K. 

Schulting, J. 

Smid, H. 

Visser, R. 

Leeuwen, D. Van 

Uitgeschreven leden 

Buikema, A. 

Nieuw eigenaren noordwal Noordplas 

 

De afgelopen periode is er een wisseling geweest van eigenaren van de huisjes aan de 

noordwal van de Noordplas. Wij hebben met een aantal nieuwe eigenaren gesproken en 

een aantal dingen verdienen daarom de aandacht.  

In het algemeen zijn alle eigenaren het erover eens dat ze niet willen dat er auto’s van vis-

sers over het pad rijden, ook niet om spullen te vervoeren. Houd je hier ook aan zodat we 

er wel mogen blijven vissen. 

De eigenaar van het derde huisje (tegenover de bak) heeft aangegeven niet te willen dat 

er vissers op haar grondgebied gaan zitten. Zij heeft daarom ook planten gepoot op haar 

grond gebied en wij vragen daarom iedereen haar beslissing te respecteren en hier dus 

niet te gaan zitten en de planten met rust te laten.  

De komende periode wordt er aan het derde en vijfde huisje nog verbouwd dus er is meer 

dan normaal vrachtverkeer over het pad. Houd hier met het plaatsen van je spullen reke-

ning mee.  
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Mededelingen (vervolg) 

Digitale verkoop consenten 

Vanaf heden is het voor niet-leden ook mogelijk om digitaal een consent te kopen. Dit kan 

gemakkelijk via de website www.hcsassenhein.nl. Dit heeft voor de vereniging een voor-

deel dat er steeds minder contact geld bij het Paviljoen zal liggen. Daarnaast is het argu-

ment om geen consent te kopen want het Paviljoen is dicht niet meer aan de orde. Er kan 

op elk moment een consent worden gekocht. Het voordeel van het Paviljoen is dat ze min-

der tijd kwijt zijn aan de verkoop van consenten. De verschillende bestuursleden en con-

troleurs zijn over deze mogelijkheid geinformeerd en kunnen digitaal ook de consenten 

controleren. Het eerste jaar zal nog in het teken staan van informeren en helpen maar 

vanaf 1 januari 2019 worden mensen die geen consent hebben gekocht per direct bij de 

plassen weggestuurd.  

 

Wijziging gedragsregels  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november hebben wij aangegeven, na een 

vraag vanuit een eerdere Algemene Ledenvergadering over het rondslingerende wc-

papier, dat wij per 1 mei 2018 een wijziging in de gedragsregels gaan opnemen.  

 
Bij een verblijf langer dan 24 uur op de Noord-  dan wel de Zuidplas moet elke visser in het bezit te 

zijn van een schepje waarmee in voorkomend geval men zijn behoefte, toiletpapier e.d. dient te 

begraven. Bij controle dient het schepje op verzoek van de controleur of een bestuurslid te worden 

getoond. 



 

 

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

