
 

 
 

          

 

  

 

 

 

Uitnodiging Jeugdbegeleidersdag 2018 regio Noord 
 

 

Beste vrijwilliger, 
 

U heeft zich dit jaar ingezet voor het vissen voor en door de jeugd. Door te assisteren tijdens visles(sen) 

op scholen en/of jeugdactiviteiten van uw vereniging of zelfs door leerzame activiteiten voor jeugdige 

sportvissers te organiseren. Sportvisserij MidWest Nederland juicht dit toe en wil u hiervoor bedanken.  

 

Wij nodigen u hierbij graag uit voor de jeugdbegeleidersdag op zaterdag 20 oktober in  

Den Helder. Een geheel verzorgde ochtend voor jeugdbegeleiders als blijk van waardering voor uw inzet 

voor het jeugdwerk binnen en buiten uw vereniging(en). 

Locatie  
clubgebouw van aquariumvereniging de Glasbaars 
Rozenstraat 17A 
1782 MS  Den Helder 
Parkeren: op +/- 40 meter afstand van het clubgebouw in de Fresiastraat. 

Doel van de dag 

Het samenbrengen van jeugdbegeleiders uit verschillende plaatsen van regio Noord om ervaringen van het 

jeugdwerk uit te wisselen en elkaar te inspireren. Zo worden nieuwe ideeën en plannen geboren en dit komt  

weer ten goede aan de vissende jeugd.  

Voor wie? 

Voor een ieder die meewerkt aan/tijdens jeugdactiviteiten van verenigingen uit regio Noord.  

Wat neemt u mee? 

Aas, een hengel en een emmer voor de vis (liefst met binnenemmer). Het gebruik van lokvoer is toegestaan. 

Riethaken zijn niet nodig.  

 
Het dagprogramma: 

8.30 uur            Ontvangst met koffie en thee  

9.00 – 12.00 uur Vissen op witvis en baars aan de Weststraat. Per baars 1 punt, witvis 2 punten. 
12.00 uur              Tellen, opruimen en terug naar het clubgebouw 

12.30 – 13.30 uur  Lunch en dagafsluiting        
 

Aanmelden 

Er zijn geen kosten aan uw deelname verbonden, maar wij vragen u om zich vóór 13 oktober aan te melden bij: 

Marieke Sijm, e-mail marieke.sijm@quicknet.nl tel. 06-38234333 (bellen alleen ’s avonds of in het weekend,  

via Whatsapp kan hele dag). 

Graag tot ziens op zaterdag 20 oktober in Den Helder!  

Met vriendelijke groet,  De jeugdcommissie regio Noord en HSV Den Helder 
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