
 
Aan alle leden van HSV “Altijd Tevreden” 

 

Namens het bestuur van onze vereniging hebben wij het genoegen je uit te nodigen om ook dit jaar 

een paar mooie (en lekkere!) forellen te vangen. Wegens de enorme successen van de voorgaande 

jaren. 

 

We verdelen de aanmeldingen over vier groepen te weten; 

 

- groep 1 op zaterdag  12 oktober  2019  van   08.00 tot 12.00 uur 

- groep 2 op zaterdag  12 oktober  2019  van   12.30 tot 16.30 uur 

- groep 3 op zondag    13 oktober   2019  van   08.00 tot 12.00 uur 

- groep 4 op zondag    13 oktober   2019  van   12.30 tot 16.30 uur 

 

Deze gratis activiteit, inclusief 3 consumpties, is alleen voor leden. Om het jullie wat makkelijker te 

maken laten we ook nog wat extra vis uitzetten. Je hoeft ze alleen nog maar te vangen! Het enige 

dat we van je vragen is om, als je jezelf hebt opgegeven en achteraf toch niet kunt, ons dit te laten 

weten. Bij het niet afmelden word je voor twee jaar geschorst voor het forelvissen 

 

Je wordt een kwartier vóór aanvang verwacht bij “De Forel”, Dorpsstraat 39, 6617 AB Bergharen. 

Neem je bewijs van lidmaatschap en geldige vis pas van “Altijd Tevreden” en één hengel mee. 

Voor meelwormen wordt gezorgd, maar je mag ook je eigen aas meebrengen. Je moet je uiteraard aan 

het reglement van “De Forel” houden. zie ook www.deforel.nl  

Dit houdt dus ook in, eerst jezelf aanmelden, dan pas naar het water met je vis spullen, 

 

Opgeven kan tot 29 september 2019 via de link “forelvissen” op www.altijdtevreden.nl  maar je 

kunt je natuurlijk ook aanmelden als je geen internet hebt , vul dan het inschrijfformulier met 

blokletters volledig in en zorg dat het op onderstaand adres in de brievenbus komt. 

 

Bij het  niet duidelijk en juist invullen van de opgave via online of schriftelijk is er geen 
deelname mogelijk. 
Dit geld ook als men GEEN lidmaatschapsbewijs en vis pas van de vereniging kan tonen. 
 

 

Het bestuur hoopt dat jullie je weer massaal aanmelden. 

 

      Let op 
  Geen aanmelding doen via de mail van het secretariaat enkel en alleen 

Afgeven bij of opsturen naar: 

 

 

 Wim Dinnessen 

 Sluiskamp  3107 

 6605 SL Wijchen 

 

 

 

 

      Z.O.Z. 
 

 

http://www.deforel.nl/
http://www.altijdtevreden.nl/


 

 

Onderaan deze bladzijde vind je het inschrijfformulier. Vul je naam, adres, woonplaats, telefoon-

nummer en e-mailadres in. Vul ook je vergunningsnummer in. Dit nummer staat op je “bewijs van 

lidmaatschap” van Altijd Tevreden (en het nummer op je plastic vis pas).  

 

Als je het liefst samen met je vis maat wilt vissen, vermeld dan ook zijn/haar voor- en achternaam + 

vergunningsnummer. Wij zullen daar bij de indeling rekening mee houden. 

Wij.  

Wij proberen iedereen op het dagdeel van zijn eerste keus in te delen, als je niets meer van ons 

hoort dan ben je automatisch ingedeeld in het dagdeel van je eerste keus. Mocht het ons echt 

niet lukken om je op het dagdeel van je eerste keus in te delen, dan krijg je minimaal 1 week van 

tevoren van ons door op welk dagdeel je wel bent ingedeeld. 

 

Als geheugensteuntje voor jezelf kun je hier de dag en tijd van je eerste keus even aangeven: 

Ik heb als eerste keus opgegeven: zaterdag 12 oktober / zondag 13 oktober om 08.00 / 12.30 uur. 

 

Tot slot moet je nog je voorkeuren aangeven op het inschrijfformulier hieronder. Dit gaat als volgt:   

Zet achter het dagdeel van je eerste keus een 1, geef je tweede keus een 2 je derde een 3 en je 

vierde keus een 4. Achter de dagdelen waarop je zeker niet kunt zet je een X.  

 

Bijvoorbeeld je vist het liefst op zaterdagmiddag en, als dat vol zit, op zondagmorgen. 

Zaterdagmorgen en zondagmiddag kun je niet. In dat geval vul je het zo in: 

Dagdeel: Voorkeur: 

Zaterdag 12 oktober 2019, ‘s morgens van 08.00-12.00  X 

Zaterdag 12 oktober 2019, ‘s middags van 12.30-16.30 1 

Zondag   13 oktober 2019,  ‘s morgens van 08.00-12.00  2 

Zondag   13 oktober 2019,  ‘s middags van 12.30-16.30 X 

Heb je nog vragen dan mag je me altijd even bellen of mailen: 

Wim Dinnessen  Telefoon:  024-6414134  na 17.00 uur. Mobile: 06-24338161   of e-mail:              

 

Als men zich opgegeven heeft kan men na de sluitings datum op de site www.altijdtevreden.nl 

kijken op welke dag en tijd u defenitief bent ingedeeld. 

              dinnessenw@gmail.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------              
                       inschrijfformulier forelvissen 2019 
 

voor en achternaam :______________________________________________ 

 

adres              :______________________________________________ 

 

woonplaats  :______________________________________________ 

 

telefoon    :______________________   e-mail:_________________ 

 

Vereniging nr (zie lidmaatschapskaart):______ Vis pas nr:_________________                               

 

wil ingedeeld worden samen met :____________________________________   

 

vereniging nr: (zie lidmaatschapskaart)    _____   Vis Pas nr: _______________                            

 

Dagdeel: Voorkeur: 

Zaterdag 12 oktober 2019, ‘s morgens van 08.00-12.00   

Zaterdag 12 oktober 2019, ‘s middags van 12.30-16.30  

Zondag   13 oktober 2019, ‘s morgens van 08.00-12.00   

Zondag   13 oktober 2019, ‘s middags van 12.30-16.30  

 

http://www.altijdtevreden.nl/

