“Visserij Vereniging Tienhoven”
Even voorstellen:
Wij van Visserij Vereniging Tienhoven willen u graag welkom heten
en ook iets vertellen over de Tienhovense plassen, met de wens / vraag
dat u zich aansluit als lid of donateur. Even voorstellen:
Wie zijn wij:
Visserij Vereniging Tienhoven heeft het visrecht in de Tienhovense plassen. Dit is een prachtig natuurgebied
van water en legakkers, verscholen tussen de Laan van Niftarlake en de Dwarsdijk.
Dit viswater hebben wij in pacht van Natuurmonumenten en enkele particulieren.

Wat willen wij:
Als Visserij Vereniging Tienhoven willen wij de hengelsport beoefenen en onze leden in staat te stellen om dit naast
individueel ook in verenigingsverband te kunnen doen. Verder willen wij de Tienhovense plassen toegankelijk houden
voor het dorp door er ook voor te zorgen dat deze bevaarbaar blijven en niet geheel dichtgroeien met waterplanten.
Wat zijn onze activiteiten voor de dorpsgenoten, jeugd en ouderen met betrekking toe de hengelsport.
Wij organiseren elk jaar op een aantal zaterdagochtenden wedstrijden voor de leden van de visclub waar bij voorop staat
dat meedoen net zo belangrijk is als winnen, en u bent hierbij van harte welkom. Ook voor de jeugd organiseren wij een
leuke zaterdagmiddag vis happening in sept en snoekmiddag in nov met bootjes wat erg gewaardeerd word in het dorp.

Wat doen wij als Vereniging om de Tienhovense plassen voor dorpsgenoten bevaarbaar te houden.
Ieder jaar wordt door Visserij Vereniging Tienhoven een aantal dagen een maaiboot ingezet, om het dichtgroeien
van de Tienhovense plassen te voorkomen. Deze jaarlijkse maaiwerkzaamheden doen wij met instemming
van Natuurmonumenten, die hier zelf geen belang bij hebben, dit ook niet financieel steunen,
maar ons wel toestemming geven om dit te doen. Dit in het belang van de recreanten op de plas met boot of anderszins.

Waarom vragen wij uw steun door donateur of lid te worden van onze Visserij Vereniging.
Om visactiviteiten te organiseren voor zowel senioren als de jeugd en heel belangrijk om de jaarlijks terugkerende
kosten á € 5000,- te kunnen betalen van het inzetten van een maaiboot om dichtgroeien van de Tienhovense plassen te
voorkomen. Deze kosten betalen wij uit onze inkomsten als contributie en donateurs. Met elkaar blijft dit dan betaalbaar.
Voor Donateur is ons basis richtbedrag € 15,- (met boot) uiteraard is iedere donateurs bijdrage natuurlijk welkom.
Contributie lidmaatschap is vanaf 18 jaar € 22,50 jeugd t/m 13 jaar gratis, jeugd 14 t/m 17 jaar € 4,Als u lid wordt kunt u vissen op de Tienhovense plassen en de sloot langs de weg een vispas is hier niet nodig.
Voor contact met onze Vis Vereniging kunt u mailen naar penn. meester h.verkerk@hetnet.nl of bellen 06-10311759
b.g.g. secretaris Emile Bisschop 0346-282262, of voorzitter Henk Gaasenbeek 0346-210486. Wij hopen van u te horen.
Met vriendelijke groet,
Visserij Vereniging Tienhoven
Herman Verkerk
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