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Beste vissportvriend,

Vliegvisclub Midden Limburg is een vereniging opgericht in 2001 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De vereniging heeft zich ten doel gesteld het beoefenen van de vliegvissport in het algemeen en van de leden in
het bijzonder te bevorderen. Kortom zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor deze geweldige sport.
Wij zijn dan ook een vliegvis- en vliegbindvereniging.
Onze leden hebben verschillende achtergronden en zijn van uiteenlopende leeftijdscategorieën. Twee dingen
hebben de leden echter gemeen en dat zijn de passie voor het vliegvissen en wij doen normaal in de omgang.
Onze gezellige clubavonden met vliegbinden en andere activiteiten vinden plaats in de even weken op de
maandagavond. De locatie van de clubavonden is forellenvijver Heioord in Neeritter.
Ben je geinteresseerd in vliegvissen of wil je hier meer van weten, bezoek dan eens gerust een van onze
clubavonden of neem contact met ons op via de website.

De vereniging heeft overigens geen eigen viswater en verstrekt dan ook geen vergunningen of de grote of kleine
vispassen.

Het bestuur
Het bestuur van onze vereniging wordt gevormd door 4 personen en dit zijn:
De voorzitter

De penningmeester
(Vicevoorzitter)

De secretaris
(Webmaster)

Rob Simons

Theo Kleuskens

Jo Colberts

Bestuurslid
(Webredacteur)

Jean-Pierre Louies

Jaarlijks wordt door het bestuur een Algemene Ledenvergadering georganiseerd waarin ook wordt teruggekeken
op het voorgaande jaar.

Commissies
Naast het bestuur zijn er binnen de vereniging twee commissies actief.
 De kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden van de vereniging, waarvan ieder jaar één lid
wordt vervangen door een ander lid. Zij hebben de taak de financiële verantwoording te controleren.


De activiteitencommissie
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Deze commissie bestaat uit een aantal leden die zich voor de vereniging geheel belangeloos willen inspannen
voor het organiseren van allerlei activiteiten door het jaar heen. Deze georganiseerde bijeenkomsten zijn voor de
leden gratis te bezoeken, mits deze in Heioord worden gehouden.

 De opleidingscommissie
De opleidingscommissie bestaat uit minimaal 2 leden en zij organiseren de activiteiten zo nodig in samenwerking
met de activiteitencommissie.
Een lid is verantwoordelijk is voor het realiseren van bindcursussen voor beginners. Voor beginnende vliegbinders
wordt een standaard set van vliegbindmaterialen beschikbaar gesteld, bekostigd door het bestuur.
Een lid is verantwoordelijk is voor het realiseren van werplessen voor beginners en/of gevorderden e beschikt
daartoe zo nodig over een door het bestuur beschikbaar gesteld budget.
 Geschillencommissie
Deze commissie bestaat uit de voorzitter en één lid van de vereniging en zijn eerste aanspreekpunt voor leden die
anoniem en in vertrouwen zaken aan de orde wil stellen over de vereniging in zijn algemeen of leden in het
bijzonder.

Multimedia
Onze vereniging is niet onbekend met multimedia- achtige ontwikkelingen en beschikt over een laptop, beamer,
videoscherm en flipover zodat aan presentatiemiddelen geen gebrek is
 Website
Wij hebben een eigen website http://www.vvcmiddenlimburg.nl waarop je allerlei informatie van de vereniging
kunt vinden. Ook nieuws en de activiteitenagenda van de vereniging kan je hier vinden. De site wordt beheerd
door de webmaster.
Ook is er op deze site een afgeschermde gedeelte voor alleen leden, waar de meer privacygevoelige informatie te
vinden is. Het wachtwoord krijg je als je lid bent geworden.
In dit afgeschermde gedeelte vind je onder meer een “smoelenboek” zodat je direct en snel de namen bij de
gezichten kunt plaatsen van de leden. Ook de verschillende interesses en “vis” kwaliteiten en –ervaringen van
diezelfde leden tref je hier aan.
Alle nieuwsfeiten en activiteitenagenda worden ook via de site bekend gemaakt. Bezoek deze site dus
regelmatig.
 WhatsApp
Direct na het lid worden, wordt jij ook (als je het goedkeurt) direct toegevoegd aan de WhatsApp groep VVC
Midden Limburg. Hierdoor kan je direct contact leggen met de andere leden en informatie vragen of tips krijgen.
 Facebook
Ook op Facebook hebben wij een eigen pagina (Vliegvisclub Midden Limburg) en kan iedereen ons vinden. Via dit
medium kan je communiceren met anderen of alleen maar informatie verzamelen of informatie delen.
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Overigens kan de vereniging beschikken over een laptop, beamer, videoscherm en flipover zodat aan
presentatiemiddelen geen gebrek is.
 Emailadressen VVCML
Alle leden ontvangen van het bestuur een verenigings-emailadres bestaande uit
voornaam.achternaam@vvcmiddenlimburg.nl. Dit heeft ten doel de privacy te garanderen van de
leden.

Privacy
Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens van onze leden.
Daartoe is een privacy-beleid opgesteld dat je krijgt als je lid wordt. Onze privacyregels zijn ook op onze website
te vinden.

Contributie
De contributie bedraagt € 30,-- per jaar (prijspeil 2018) en een inschrijfgeld van € 4,50. Van iedereen wordt
verwacht dat dit bedrag in het begin van het jaar wordt betaald. Liefst via bank- of girorekening.
Ben je vanaf 1 oktober lid geworden dan hoef je slechts € 15,-- en het inschrijfgeld voor het lopende jaar te
betalen. Op het aanmeldformulier dat je krijgt staat alle overige informatie en het bankrekeningnummer.
Wordt na 30 november lid dan is over het lopende jaar geen contributie verschuldigd.

Vereniging Nederlandse Vliegvissers
Onze vereniging is lid van de VNV (Vereniging Nederlandse Vliegvissers). Door dit lidmaatschap ontvangt onze
vereniging periodiek het visblad van de VNV. Een werkelijk uitstekend sportvisblad met allerlei interessante
informatie over uitsluitend vliegvissen en vliegbinden. Dit visblad is voor ieder lid beschikbaar en zal rouleren.
De VNV heeft ook een website: WWW.VNU.NU waar uitgebreide informatie is te vinden over de vliegvissport.
Als vereniging hebben wij een inlognaam en –wachtwoord om het voor VNV leden afgeschermde gedeelte te
bezoeken, waar een database beschikbaar wordt van vliegbindpatronen en dergelijke. Vraag naar deze
inloggegevens als je hierin interesse hebt, dan kan je daar gratis gebruik van maken.

Clubhuis
Onze vereniging heeft geen eigen clubhuis, maar maakt gebruik van de accommodatie van onze sponsor
Forellenvijver Heioord te Neeritter, Rutjensstraat 6. Een prima locatie en voldoende parkeergelegenheid is
beschikbaar.
Op deze locatie wordt jaarlijks in de periode van september tot en met mei onze tweewekelijkse bindavond
gehouden. De gebruikelijke tijden zijn van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.

Kleding
De vereniging heeft enkele kledingstukken zoals een jasje, pet en poloshirt laten maken met clublogo. Je kan deze
tegen nagenoeg de kostpijs kopen. De kosten (prijspeil 2018) bedragen:
Een jasje

: Euro 35,--
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Een polo
Een pet

: Euro 15,-: Euro 10,--

Activiteiten

Zoals gesteld zijn wij een actieve vereniging met leergierige leden. Dit betekent dat er regelmatig activiteiten
worden georganiseerd of gasten worden uitgenodigd die ons veel kennis en ervaring brengen. Een aantal
activiteiten is jaarlijks terugkerend:
1. Bindwedstrijd
Een wedstrijd vliegbinden waarvan de winnaar een gewilde wisseltrofee en een kleine verrassing wint. Er
wordt door een deskundige jury onderscheid gemaakt tussen gevorderden en beginners.
2. Ledendag
Een traditionele dag waarbij alle leden een ochtend bij forellenvijver Heioord vissen en waarbij in de
middag een BBQ of dergelijke wordt georganiseerd voor de leden en hun echtgenotes. Deze ledendag
wordt zo mogelijk zonder kosten voor de leden georganiseerd.
3. Vistrips
Jaarlijks blijken steeds meer leden gezamenlijk een lang weekeind te willen gaan vissen in het buitenland.
De laatste jaren is dit steeds Luxemburg geweest, waarbij het steeds gelukt is tegen een low-budget,
prima verzorgde visweekeinden te organiseren. Een activiteit die inmiddels jaarlijks terugkeert. Een
aanrader.
4. Snoekvissen
Door de jaren heen is een vriendschapsverband ontstaan met de “Meivlieg” een vliegvisclub uit
Badhoevedorp. Zij organiseren jaarlijks een snoekdag in de polders van Wilnis/Breukelen. Aan deze
snoekdag wordt jaarlijks door een (oplopend) deel van onze leden deelgenomen. Een prima verzorgde en
inspannende dag, tegen geringe kosten.

Vliegbinden en - werpen


Vliegviswerpen
Beginnende vliegvisser bieden wij aan om de beginselen van het vliegviswerpen te leren.
In 1- 5 sessies kan je de eerste stappen van het werpen in de praktijk oefenen.
Een naar onze mening onmisbare stap om de vliegvissport het meest te gaan waarderen.
Zo nodig wordt door ons extra vliegviswerplessen georganiseerd voor gevorderden of specifieke
technieken zoals tweehandig werpen.



Vliegbinden
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Ook de beginnende vliegbinder kan bij ons aan zijn trekken komen. Speciaal voor deze doelgroep hebben
wij een beginnerscursus Vliegbinden ontwikkeld. Deze cursus wordt gegeven door een van de leden en
krijgt je uitgereikt, kort voordat de eerste les begint. Voor materiaal wordt gezorgd, mocht
je dat nog niet hebben.



Uitrusting
Voor het vliegvissen en vliegbinden zijn in diverse (online) winkels beschikbaar. Iedereen kan het zich zo
duur maken als men wil. In alle prijsklassen is er wel materiaal, hengels, reels of andere spullen te kopen.
Aan te bevelen is het echter om voor een juiste keuze van materiaal en hengels de ervaring van onze
leden te gebruiken. Iedere soort visserij of techniek vereist immers ander materiaal.

Tip: De langjarige vliegvis- en bindervaringen van onze leden in binnen- en buitenland kan jou veel geld besparen
bij het maken van een juiste keuze. Onze leden zijn graag bereid je daarbij te helpen. Vraag gerust naar advies.

Tot slot.
Wij hopen dat deze introductie van onze vereniging jou aanspreekt. Wij zullen jou in ieder geval met open armen
ontvangen en er alles aan doen dat ook jij je thuisvoelt en jij je tot een enthousiaste vliegvisser kan ontwikkelen.

Het bestuur VVCML.

© VVCML 2018

Doc-versie 17 september 2018.

pag. 6 van 6

