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Drunen, maart 2018 

 

 

Beste lid van Heusdense Hengelsport Vereniging De Parelvissers, 

 

Middels deze brief willen wij als bestuur de leden op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken. 

Begin 2017 hebben twee bestuursleden, Jan Kleian (voorzitter) en Leo Kleian (boten & steigers) afscheid 

genomen als bestuurslid. Wij willen beide heren nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze 

vereniging! 

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in een aantal visserijkundige onderzoeken, 

het ontwikkelen van een nieuwe website, contacten met de Gemeente Heusden en het opstellen van een 

nieuwe vergunning voor 2018. Een paar van deze onderwerpen willen wij in deze brief graag verder toelichten.  

 

Nieuwe website 

We hebben als vereniging een nieuwe website, te weten: 

 

http://hhvdeparelvissers.mijnhengelsportvereniging.nl 

 

Op deze site vind u onder andere onze contactgegevens, nieuws, onze vergunning, viswaterbeheer en 

informatie over onze wateren en wedstrijden. Het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen! 

 

Algemene ledenvergadering 2018 

Middels deze brief willen wij u graag uitnodigen voor onze algemene ledenvergadering 2018: 

 

Datum:  Vrijdag 12 oktober 2018 

Tijd:  20:00 uur 

Locatie:  Restaurant & Partycentrum De Remise te Drunen 

 

Tijdens deze algemene ledenvergadering zal over enkele onderwerpen gestemd dienen te worden. Eén van 

deze zaken is het aanpassen van onze huidige statuten, die inmiddels wat verouderd zijn. Aangezien hiervoor 

statutair twee algemene ledenvergaderingen noodzakelijk zijn, zal er voor dit punt vlak na de 1
e
 een 2

e
 korte 

algemene ledenvergadering gehouden worden: 

 

Datum:  Vrijdag 26 oktober 2018 

Tijd:  20:00 uur 

Locatie:  Restaurant & Partycentrum De Remise te Drunen 

 

De documenten ter voorbereiding van deze vergaderingen zullen uiterlijk 5 dagen voor aanvang  op de website 

gepubliceerd worden. 
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Wedstrijden 2018 
Als vereniging organiseren we jaarlijks een aantal viswedstrijden voor witvissers, snoekvissers en karpervissers. 

We merken als bestuur dat het animo voor de witviswedstrijden de laatste jaren terugloopt. Naar aanleiding 

van de algemene ledenvergadering van 2017 heeft het bestuur besloten de wedstrijden voor 2018 op een 

andere manier te organiseren. In 2018 zullen de volgende wedstrijden plaatsvinden: 

 

 
 

Meer informatie (locatie, tijden en inschrijven) vindt u op onze website. 

 

Communicatie met onze leden 

Wij zijn voornemens de communicatie met onze leden op een andere manier in te steken. Er zullen standaard 

geen brieven meer naar alle leden gestuurd worden met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering of 

andere informatie. Dergelijke informatie zal voortaan per e-mail verzonden worden alsmede op onze website 

of middels lokale bladen kenbaar gemaakt worden. Hiervoor is het noodzakelijk om van alle leden zijn of haar 

e-mailadres te ontvangen. Het e-mailadres wat van u bij ons bekend is, is het volgende: 

 

 

Indien het hierboven vermelde e-mailadres niet correct is of wanneer er ‘onbekend’ staat, vragen wij u om 

een e-mail te sturen naar ons secretariaat (zie contactgegevens onderaan deze brief) met daarin uw 

volledige naam en adresgegevens zodat wij uw contactgegevens kunnen updaten. 

 

Mocht u toch een brief van onze vereniging willen blijven ontvangen, dan vragen wij u een brief te sturen naar 

ons secretariaat (zie contactgegevens onderaan deze brief) met daarin uw volledige naam en adresgegevens.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan contact op met ons secretariaat. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Heusdense Hengelsportvereniging De Parelvissers, 

 

 

 

 

 
E.J.M. van de Griend 
Voorzitter (ad interim) 

Wedstrijden 2018 Heusdense Hengelsport Vereniging De Parelvissers 
 

- Clubkampioenschappen      (geen inschrijfgeld) 

o Dinsdag 22/05/18     

- Najaarswedstrijd       (inschrijfgeld €5,-) 

o Zaterdag 22/09/18     

- Karper-Koppelwedstrijd      (inschrijfgeld €10,- / koppel) 

o Zaterdag 07/07/18 tot en met zondag 08/07/18  

- Snoekconcours       (inschrijfgeld €5,-)  

o Zondag 14/10/18 

o Zondag 28/10/18 

o Zondag 11/11/18 

Contactgegevens secretariaat HHV De Parelvissers: 
 
Secretariaat HHV De Parelvissers 
Leliestraat 5  
5151 TP DRUNEN 
 
secretariaat.hhvdp@gmail.com 
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