
 
Aan alle leden van HSV “Altijd Tevreden” 
 
Ook dit jaar nodigt de vereniging alle leden uit om te gaan forelvissen. Je hoeft je alleen aan te melden.  
Deze activiteit inclusief 3 consumpties is gratis.  
Er word gevist in 4 groepen verdeeld over 2 dagen zoals altijd. Voor de data, zie opgave formulier. 
 
In verband met het coronavirus en om alles goed te laten verlopen zijn er wat extra regels, 
 
Eerst melden bij de organisatie en pas daarna met de spullen naar het water.  
Heb je jezelf opgegeven en kun je toch niet, meld je dan af. Niet afmelden betekent schorsing. 
Vul de gevraagde gegevens volledig in. Bij het onvolledig invullen loop je de kans niet mee te kunnen doen. 
15 minuten voor aanvang aanwezig zijn. 
Breng je lidmaatschapskaart en de vis pas mee.  
 
De vissers worden op volgorde van inschrijving aan de tafel geroepen. Dus, met het oog op  Corona, 
niet allemaal als eerste bij de tafel willen zijn, dit heeft geen zin.  Houdt altijd 1,5 meter afstand van 
elkaar en volg de eventuele nieuwe richtlijnen van het RIVM op. Ben je ziek, dan afmelden en 
thuisblijven. Is het nodig een lijst van contact gegevens in te vullen dan iets eerder komen. 
 
De definitieve indeling vind je enkele dagen na de inschrijfperiode op de site. Er word verder niet gebeld. 
Verder gelden natuurlijk de regels van de “de Forel”. 
 
Je mag je eigen hengel en aas meebrengen maar er zijn ook hengels te huur. Voor meelwormen wordt 
gezorgd. 
 
Opgeven kan tot 30 september 2021via de link op, www.altijdtevreden.nl of zorg dat het formulier op tijd in 
de bus komt. 
 
Nogmaals duidelijk en volledig invullen. 
 
Afgeven of opsturen naar;  Wim Dinnessen Dus niet naar het secretariaat.  

Sluiskamp  3107 
6605 SL Wijchen. 
 

                              . 
 

Heb je nog vragen dan mag je me altijd even bellen of mailen:  
Telefoon:  024-6414134  na 17.00 uur.   Mobile 06-24338161  of e-mail:              
 

              dinnessenw@gmail.com 
 
Het bestuur hoopt weer op een mooie opkomst en fijne visdag. Inschrijfformulier op de volgende pagina. 
 



 
 
 
 
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. Vul ook het nummer van de vis pas in. 
Vul een 1 in achter het dagdeel van je eerste keuze, een 2 achter het dagdeel van je tweede keuze enz.  
Een x wanneer je zeker niet kunt. 
 
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. Let op, ook deze vis  maat moet 
zich opgeven via een van de mogelijkheden. 

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. 
 
 De uiteindelijke indeling is enkele dagen na de inschrijfperiode terug te vinden op de site. 
 
 

               
"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------                                     
inschrijfformulier forelvissen 2021 
 
Voor en Achternaam :______________________________________________ 
 
Adres  :______________________________________________             
 
Woonplaats  :______________________________________________ 
 
Telefoon    :______________________   e-mail:_________________ 
 
Verenigingsnummer (zie lidmaatschapskaart):______     
                               
Vispasnummer   : ( zie plastic pasje )             _______________________                        
 
 
wil ingedeeld worden samen met :___________________________________   
 
Verenigingsnummer : (zie lidmaatschapskaart)    _____    
 
 

Dagdeel: Voorkeur: 
Zaterdag 9 oktober   2021, ‘s morgens van 08.00-12.00   
Zaterdag 9 oktober   2021, ‘s middags van 12.30-16.30  
Zondag  10 oktober  2021, ‘s morgens van 08.00-12.00   
Zondag  10 oktober  2021, ‘s middags van 12.30-16.30  

 


