
Samenwerkingswedstrijden 2018    

                                                                                                                    
Beste wedstrijdvissers                                                                                Februari 2018 

Afgelopen jaar zijn we gestart met de samenwerkingswedstrijden. 

We hebben daarvan een evaluatie gehad met de 3 besturen en daar zijn jullie evaluatieformulieren 

besproken en hebben we gekeken wat de wensen van jullie waren. Er is uitgekomen dat er volgend 

jaar ook weer een samenwerkingskampioenschap plaats gaat vinden alleen in een andere vorm. 

Er was vanuit vele vissers de vraag om er 1 groep van te maken omdat ze de gezelligheid misten.    

Om daar gehoor aan te geven hebben we het volgende besloten 

Om op 1 vijver gaan vissen met alle wedstrijdvissers (maximaal 25 vissers). Dat houdt in dat er 5 

wedstrijden in Nuenen zijn en 5 wedstrijden in Geldrop. 

Het alternatief is: 

Mocht het nu zo zijn dat er meer als 25 vissers zich inschrijven voor de samenwerkingswedstrijden 

dan gaan we over naar 2 vijvers en het kanaal in Aarle Rixtel. Dat gaat er dan als volgt uitzien.                         

3 wedstrijden op het Pluimke en de ijzerenman tegelijkertijd in twee groepen het zelfde als 

afgelopen jaar (er wordt alleen geloot voor de groepen op de ALV van Geldrop 12 maart)                                                                                                                                                                          

3 wedstrijden op het kanaal  in Aarle Rixtel met 1 groep (dus het totaal van de ingeschreven vissers) 

dan worden het dus 9 wedstrijden. 

De inschrijving: 

Jullie kunnen van af nu inschrijven voor de samenwerkingswedstrijden door :  

€ 30 euro over te maken naar NL65 INGB 0003531008 TNV H.S.V ’t Pluimke     

(geef je naam aan in de omschrijving)                                                                                                                                                                                                     

Contanten betaling kan ook bij 1 van de bestuursleden. 

De inschrijving sluit op 12 maart voor de ALV vergadering van Geldrop dit om alles nog te kunnen 

regelen en dat er indien nodig geloot kan worden wie in welke groep zit op de ALV van Geldrop 

Niet ingeschreven en betaald voor 12 maart 2018 is niet mee vissen. 

Met vriendelijke groet de besturen van 

‘t Pluimke – De ijzerenman – ‘t koppeltje 


