Vereniging “Vrienden van de Noordense Plassen”

Plassen”/

Een belangrijk onderdeel van het vissen op het Plashuis is de ontmoeting met andere karpervissers. Op
het gezellige terras, tijdens de maaltijden of aan de bar. Hier worden de sterke verhalen verteld, kennis en
kunde (tot in zekere mate) gedeeld, elkaar “geheimen” ontfutselt…
Uit deze ontmoetingen is de Vereniging “Vrienden van de Noordense Plassen” ontstaan: een verzameling
karpervissers die het Plashuis een warm hart toedraagt. Een combinatie van moderne en “old school”
karpervissers, die het karpervissen vanuit de boot tot kunst heeft verheven. De vrijheid je eigen stek te
kiezen, te kunnen verkassen wanneer jij dat wilt. Het op te zetten kapje op de boot biedt je altijd de
mogelijkheid de wind en de regen te trotseren: je eigen drijvende bivy!
We verwelkomen je graag als lid van onze Vereniging! Ben je (nog) niet zo bedreven in het karpervissen
vanuit een boot, geen probleem! De leden van de Vereniging zijn ten allen tijde bereid je op weg te
helpen en je met raad en daad bij te staan. En bovenal: Een relaxte sfeer en gezelligheid staan voorop!
De Vereniging is niet alleen maar een oergezellige club van enthousiaste vissers onder elkaar, die behalve
het uitdragen van de “Plashuisgedachte”, jaarlijks, in de periode van april tot en met oktober ook een
zevental wedstrijden waaronder twee visweekenden (Nachtviswedstrijden), organiseert. Zij heeft zich
bovendien ten doel gesteld om het Sportviscentrum “Het Plashuis” te ondersteunen bij onder andere het
noodzakelijke herstel en onderhoud van water en eilanden (oude veenplas met fraaie doch kwetsbare
overblijfselen van originele petgaten en legakkers) en niet in de laatste plaats: een actieve rol in een
verantwoord visstandbeheer.
Je begrijpt dat dit alles niet zomaar vanzelf tot stand komt. Daar is naast een enthousiaste inzet van
bestuur en leden ook een flinke som geld voor nodig. Dit geld wordt door de gezamenlijke
verenigingsleden opgebracht d.m.v. de jaarlijkse contributie, die in 2017 € 140,- bedraagt. Dat is niet
weinig zal je misschien denken en wij realiseren ons dit ook wel degelijk. Maar de verenigingsleden
weten als geen ander dat dit bedrag zelfs nog aan de krappe kant is om aan alle doelstellingen te kunnen
blijven voldoen, in het belang van de Noordense Plas, van het Sportviscentrum en dus ook in het belang
van jou..

“Het Plashuis” heeft er enkele aantrekkelijke voordelen tegenover gesteld, speciaal voor leden van de Vereniging:
1. Ieder lid geniet per visdag een korting op de boothuur.
2. Ieder lid wordt de mogelijkheid geboden om een jaarvisvergunning voor de Noordense Plas aan te schaffen.
Voorts ontvang je als lid voor alle wedstrijden en overige evenementen steeds aparte uitnodigingen en op gezette tijden
onze Nieuwsbrief, waarmee je op de hoogte wordt gehouden van alle belangrijke Verenigingszaken en in voorkomende
gevallen berichten vanuit het Plashuis zelf. Als je lid wilt worden kun je je hiervoor opgeven bij het Plashuis. De
Vereniging neemt hierna contact met je op en zal je uitnodigen voor een kennismaking. Wij wensen je aangename
visdagen bij “Het Plashuis” toe en natuurlijk een hele goede vangst!
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