Hoe behoudt en/of werft u jeugdige sportvissers?
Dit is de centrale vraag tijdens de tweede thema-avond jeugdwerk voor jeugdvrijwilligers van
verenigingen uit regio’s Gooi & Eemland en Randmeren. Interesse? U bent op 23 januari 2018
van harte welkom in Bilthoven.

Uitnodiging thema-avond jeugdwerk deel 2
De tweede thema-avond voor jeugdvrijwilligers van verenigingen uit regio’s Gooi & Eemland en
Randmeren gaat over de activiteiten om jongeren enthousiast te maken voor het vissen en de
activiteiten om jeugdleden te behouden voor de vereniging.
Het avondprogramma bestaat uit interactieve groepsopdrachten en inspirerende presentaties.
Er is ruimte voor eigen inbreng en discussies over de aanpak van organisatie van activiteiten.
Het doel van de avond is dat alle deelnemers met ideeën, tips en handvatten voor de organisatie
van ‘gevorderde’ jeugdactiviteiten, zoals cursussen ‘roofvissen’ en ‘karpervissen’ naar huis gaan.

Aanwending voorziening jeugd
Bij de fusie van federatie Gooi & Eemland met Sportvisserij NoordWest Nederland is uit de
middelen van federatie Gooi en Eemland geld gereserveerd om kosten verband houdende met
een beleidsachterstand op het onderdeel ‘jeugd’ te bekostigen. Graag bespreken wij met u voor
welke promotieactiviteiten en evenementen we deze voorziening in de toekomst het beste
kunnen aanwenden voor het doel waarvoor de voorziening oorspronkelijk werd gevormd: de
jeugd. Denk bijvoorbeeld aan speciale jeugdevenementen in regio Gooi & Eemland, zoals
jeugdvisdagen en (extra) vislessen, die bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

Maar ook voor de organisatie van jeugdactiviteiten in regio Randmeren is jaarlijks geld
beschikbaar. Met de deelnemers van verenigingen uit deze regio discussiëren we graag over
de activiteiten waarvoor we het budget het beste kunnen inzetten.
Jeugdcursussen ‘snoekvissen’ en ‘karpervissen’
Naast de basiscursus Vissen voor kids kan een hengelsportvereniging méér bieden aan de
vissende jeugd. De wat gevorderde kids zijn na het vissen met de vaste hengel toe aan nieuwe
uitdagingen zoals het snoekvissen met een spinhengel en kunstaas of het karpervissen met een
werphengel. Als vereniging kunt u jeugdleden helpen om deze manieren van vissen interessant
te maken, maar er vooral ook voor zorgen dat de kids dit op een verantwoorde manier uitvoeren.
Voor wie?
Voor iedereen die meewerkt aan het organiseren van activiteiten voor jeugdige sportvissers bij
verenigingen van regio’s Gooi & Eemland en Randmeren. Voor deelname aan de avond hoeft u
de eerste thema-avond jeugdwerk niet bijgewoond te hebben.
Waar?
Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven
Programma
19:30 uur – Ontvangst met koffie en thee
19:40 uur – Opening en inleiding
19:45 uur – Brainstormsessie regionale (promotie)activiteiten om:
> jeugdleden te behouden en;
> nieuwe jeugdleden te werven
20:30 uur – Noodzaak versterking federatieve jeugdcommissie;
Wat zijn de doelen van deze commissie?
20.45 uur – Het jeugdstimuleringsfonds
21.00 uur – Presentatie organisatie jeugdcursus ‘snoekvissen’ (door Gerwin Gerlach)
21.30 uur – Presentatie organisatie jeugdcursus ‘karpervissen’ (door Gerwin Gerlach)
21:45 uur – Vragenronde
22.00 uur – Afsluiting
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze thema-avond? Stuur dan graag vóór 18 januari een e-mail met uw
persoonlijke gegevens naar adviseur jeugdzaken Peter Duijnhoven: peter@smwn.nl
of bel naar ons kantoor, tel. 0251 318882.
Wij zien u graag op 23 januari in Bilthoven.

