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Beste Leden, 
 

De bingo en de prijsuitreiking waren wederom weer een groot succes! 

Het was een gezellige bingo met veel leden en mooie prijzen en ook de 

prijsuitreiking werd goed bezocht. Dus deze activiteiten zijn volgend 

jaar zeker voor herhaling vatbaar. 

Nog steeds is de vereniging dringend opzoek naar nieuwe bestuurders 
en vrijwilligers. Heeft u hier interesse in, schroom dan niet om contact 

met ons op te nemen. 

De ledenvergadering op 21 januari 2020 staat ook weer op de agenda. 

Een mooie avond om hier de input van en door alle leden te bespreken. 

De ledenvergadering wordt in zaal Koch, te Kruisland gehouden. 

In 2020 gaat de vereniging ook weer een aantal jeugdavonden 

organiseren, dus voor iedere doelgroep staan er weer leuke activiteiten 
op onze agenda. 

AGENDA 

21-01-2020:  algemene leden vergadering 2020 

WEETJES 

 HSV De Kruisweel nu ook Instagram heeft. 

U kunt ons volgen via de naam De Kruisweel. 

 Het bestuur met spoed nieuwe bestuurders en vrijwilligers zoekt. 

Meer informatie over de vacature is te vinden op 

www.dekruisweel.mijnhengelsportvereniging.nl 

 Je bent lid tot wederopzegging. Opzeggen dient voor 1 oktober 

van elk jaar te gebeuren. 

 Het liggeld voor de bootjes in het haventje volgend jaar niet word 

verhoogd. 

 Vragen of ideeën door te geven via info@dekruisweel.nl  

 De eerste zending vispassen 2020 zijn inmiddels verzonden naar 

onze leden. Als een betaling binnenkomt bij Sportvisserij 

Nederland welke voor ons de betalingen en de verzending van de 

vispassen verzorgd wordt de donderdag erop opdracht gegeven 
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voor de aanmaak van de vispas en doorgaans dan binnen een 

week verzonden. De verwachting is dat de betalingen van voor 15 

december ongeacht incasso of via acceptgiro dat die vispassen 

voor 1 januari 2020 bij de vissers binnen zijn. 

 HSV De Kruisweel en agrariër Willem Testers hebben de handen 

ineen geslagen om te komen tot een visvijver  aan het Hoekske in 

Kruisland. De verwachting is dat 2de helft 2020 de 

werkzaamheden kunnen starten. Wel moeten nog de vereiste 

vergunningen worden afgegeven. Tijdens de informatieavond 10 

december bij zaal Koch zijn de buurtbewoners geïnformeerd. Zij 

waren positief over het voorstel een visvijver in een parkachtige 

omgeving aan te leggen. 

 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen! 


