
 

 
 

          

 

  

 

 

 

Uitnodiging Jeugdbegeleidersdag 2018 regio West 

 

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 zondag 28 oktober in Noorden. 

Een geheel verzorgde dag voor jeugdbegeleiders als blijk van waardering voor hun inzet voor het jeugdwerk 

binnen hun vereniging(en). Dit jaar gaan we niet voor de kleine (wit)vis, maar vanuit de boot op roofvis! 

Locatie  
Sportvisserij Groenendijk, Voorweg 10  2431 AP NOORDEN  Tel. 0172 – 408216  
www.sportvisserijgroenendijk.nl   

Doel van de dag 

Het samenbrengen van jeugdbegeleiders uit verschillende plaatsen van regio West 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 West.  

Het dagprogramma: 

8.00 uur            Ontvangst met koffie en thee  
8.30 – 12.00 uur Vissen uit bootjes op de Noordeinderplas* op roofvis met kunstaas of dood aas 

12.15 – 12.45 uur    Presentatie actualiteiten jeugdwerk door adviseur jeugd Peter Duijnhoven 
12.45 – 13.30 uur  Lunch  

13.30 uur  Dagafsluiting       * De verplichte dagvergunning regelen wij! 

 
N.B. Alle boten hebben een elektromotor dus u hoeft niet te roeien. Minimaal twee deelnemers per boot.  

U dient zelf voor de benodigde roofvishengel(s) en overige materialen te zorgen.  
 

Aanmelden 
Er zijn geen kosten aan uw deelname verbonden, maar wij vragen u om zich vóór 21 oktober aan te melden bij: 

Henk Zonneveld, e-mail henkzon@casema.nl tel. 06-57562142 

Graag tot ziens op zondag 28 oktober in Noorden. Met vriendelijke groet, 
 

De jeugdcommissie regio West 

 

N.B. De jeugdbegeleidersdag is volledig verzorgd, maar u kunt bij ons géén reiskosten declareren. 

http://www.sportvisserijgroenendijk.nl/
mailto:henkzon@casema.nl

