
H.C.”De Karper”  Spijk 
Opgericht 10 mei 1949 

          
Jaarprogramma 2020 

 
Inschrijving bij wedstrijden 
Voor inschrijving bij de wedstrijden dragen bestuursleden zorg. Zij stemmen dit onderling af. 
Bij later starten dan aangegeven tijdstip dient deelname de vrijdagavond vooraf telefonisch 
doorgegeven te worden tussen 18.00 – 18.30 uur. Later starten dient  
minimaal 1 uur later te zijn en anders dient men zich vooraf in cafe Carillon te melden.  
Telefonisch doorgeven aan of informatie te verkrijgen bij  
T.G. Meijer tel. 0596-592031 of 06-57303338 
J.v.d. Ploeg tel. 0596-591773 of 06-52177842 
 
Wedstrijdreglement 
Zie hiervoor de website. 
Artikel 10 is hierbij aangepast. Karper (minimum maat 15 cm), snoek (minimum maat 45 cm) 
en snoekbaars (minimum maat 42 cm) tellen mee voor de uitslag. Baars telde altijd al mee 
mits groter dan de minimum maat van 22 cm. 
 
Winterwedstrijden 
Voor alle wedstrijden vindt de inschrijving en vertrek (op de aangegeven tijd) plaats vanaf  
café Carillon te Spijk 
 
1.   4 jan.: 7.30 uur – 14.30 uur aanw. In clubcafe  
2. 18 jan.: 7.30 uur – 14.30 uur aanw. In clubcafe 
3.   1 feb.:       7.30 uur – 14.30 uur aanw. In clubcafe 
4. 15 feb.: 6.30 uur – 14.30 uur aanw. In clubcafe  
5. 29 feb.: 5.30 uur – 15.30 uur aanw. In clubcafe Uitwedstrijd Sneek* 
6. 14 mrt.:       6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe 
7. 28 mrt.: 6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe 
8. 11 apr.: 6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe  
9. 18 apr.: 4.30 uur – 13.30 uur einde wedstr. Uitwedstrijd**, zie onderstaand 
 
* Wordt 15 februari definitief bekend gemaakt! 
**Wordt 11 april bekend gemaakt! 
 
Alle wedstrijden zijn vrij in voormalig PGF-water. 
Of alle wedstrijden doorgang kunnen vinden hangt natuurlijk van de weersomstandigheden af. 
Bij twijfel over het doorgaan van de wedstrijd, kunt u op de vrijdagavond voorafgaande aan 
de wedstrijd, bij T.G.Meijer of J.v.d. Ploeg telefonisch informeren tussen 18.00 – 18.30 uur. 
T.G.Meijer en J.v.d.Ploeg bepalen of  een wedstrijd doorgaat. 
Afgelaste wedstrijden worden niet vervangen. Van deze wedstrijden zult u 2 moeten laten 
vallen indien er 9 wedstrijden doorgaan. Bij het doorgaan van 7 of 8 wedstrijden zult u 1 
moeten laten vallen. Bij minder dan 7 wedstrijden hoeft u niets te laten vallen. 
 
 



2. 
 
Uitwedstrijd 18 april 
Uitwedstrijd (voormalige vrije wedstrijd) waarbij we gezamenlijk naar een plaats gaan.  
18 apr.: 4.30 uur vertrek – einde wedstr. 13.30 uur. 15.30 uur terug zijn in Cafe Carillon. 
Na de wedstrijd gaan we gezamenlijk in cafe Carillon aan de maaltijd. 
De inleg is vastgesteld op € 10,-- U dient bij opgave het bedrag aan de inschrijver te betalen. 
Na afloop zal de inschrijver de reiskosten vergoeden aan de chauffeurs. U dient de auto-
indeling voorafgaande aan de wedstrijd geregeld te hebben.  
Vergoeding aan de chauffeurs: 
Auto met; drie personen  € 45,--  
  vier personen  € 60,--  
  twee personen  € 30,--  
 
Spijkster-jaarmarkt 
za. 6 juni wordt de Spijkster-jaarmarkt gehouden.  
 
Competitiewedstrijden 
Voor alle wedstrijden vindt de inschrijving en vertrek (op de aangegeven tijd) plaats vanaf 
café Carillon te Spijk. 
 1.   9 mei  : 6.00 uur – 14.00 uur   aanw. In clubcafe  
 2. 23 mei  : 6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe  
 3. 13 juni  : 6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe 
 4. 20 juni  : 6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe  
 5a. 4 juli      : 3.30 uur – 15.30 uur aanw. In clubcafe (Woudsend) 
 5b. 4 juli  : 6.00 uur -  14.00 uur, 15.30 uur in clubcafe (PGF water) 
 6. 18 juli    : 6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe 
 7.   1 aug.  : 6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe 
 8. 15 aug.  : 6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe 
 9.  29 aug.  : 6.00 uur – 14.00 uur aanw. In clubcafe (+J.Vegter bokaal) 
10. 12 sep. (zie opm.) : 6.30 uur – 14.30 uur  aanw. In clubcafe (+Carillon bokaal) 
11. 26 sep.  : 7.00 uur – 14.30 uur aanw. In clubcafe  
12. 10 okt.  : 7.00 uur – 14.30 uur aanw. In clubcafe 
13. 24 okt.  : 7.30 uur – 14.30 uur aanw. In clubcafe 
14.   7 nov.  : 7.30 uur – 14.30 uur aanw. In clubcafe (snertwedstr.) 
 
Alle wedstrijden zijn vrij in voormalig PGF-water. Op 4 juli heeft u de keuze om naar 
Woudsend te gaan of in voormalig PGF water te blijven.  
Voor de competitie geldt dat men 3 wedstrijden moet laten vallen indien alle wedstrijden 
gevist. 
 
Jan Vegter bokaal (en tevens 9e competitiewedstrijd) 
Deze wedstrijd is gepland op 29 augustus. Vertrek 6.00 uur 
Er zal gestreden worden om de “Jan Vegter bokaal”.  
De Jan Vegter bokaal is een wisselbeker die nooit definitief gewonnen kan worden (aldus 
besloten op de jaarvergadering  
van 11 dec.’92). Aan deze wedstrijd kunnen alleen eigen leden meedoen.  
Voor elke deelnemer is er een prijs, mits bij uitreiking nog aanwezig.  
De inleg (direct bij opgave te voldoen) voor deze wedstrijd is vastgesteld op € 5,--  
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Carillon wedstrijd (en tevens 10e competitiewedstrijd) gezamenlijk naar Damsterdiep en 
de gracht 
Deze wedstrijd wordt gehouden op 12 september 
Vertrek is om 6.30 uur en u moet om 14.30 uur terug zijn. Inleg € 4,00 
Aan deze wedstrijd kunnen zowel eigen leden als ook niet-leden meedoen, mits in het bezit 
van de geldige papieren! Bij de prijsuitreiking is er dan voor elke, dan nog aanwezige 
deelnemer, een prijs beschikbaar. Voor de algemene kampioen is er een wisselbeker. 
 
Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering (jaarvergadering) wordt gehouden op 27 november 2020 
in café Carillon te Spijk. Aanvang 20.00 uur. 
Uitnodiging en agenda worden 2 weken van te voren op de website gepubliceert. 
 
Inleggelden en reiskostenvergoeding 
De inleg voor wedstrijden in voormalig PGF water zijn vastgesteld op € 4,00 
 
De inleg voor de uitwedstrijden is vastgesteld op € 10,--  
U dient bij opgave het bedrag aan de inschrijver te betalen. Na afloop zal de inschrijver de 
reiskosten vergoeden aan de chauffeurs. U dient de auto-indeling bij uitwedstrijden 
voorafgaande aan de wedstrijd geregeld te hebben.  
Vergoeding aan de chauffeurs, auto met; één persoon € 15,--/twee personen € 30,--/ 
drie personen € 45,--/vier personen € 60,--  
   
Bestemming van de bekers 
Winterwedstrijden:  Alg. kamp., aantal kamp. en gew. kamp. 
Competitiewedstrijden: Alg. kamp., aantal kamp. en gew. kamp. 
Carillon wedstrijd: wisselbeker voor de alg. kamp. 
Jan Vegter bokaal: wisselbeker voor de alg. kamp. 
 
Uitreiking eindprijzen van de diverse competities 
Hierbij een overzicht van de vastgestelde datums voor uitreiking van de eindprijzen aan de 
deelnemers over de verschillende competities. 
Prijzen voor deelnemers aan de winterwedstrijden: 11 april om 14.00 uur. De inleg en 
deelname voor 18 april telt hier dus niet voor mee. 
Prijzen voor deelnemers aan de competitiewedstrijden: tijdens de algemene ledenvergadering. 
 
Klaverjasavonden 
Al weer vele jaren organiseert de visclub in het winterseizoen, zeer gezellige 
klaverjasavonden. Dit betekent dat u als lid van harte welkom bent maar dat u tevens uw 
huisgenoten, buren, vrienden, enz. mee mag nemen. 
U kunt de volgende datums noteren: 10 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 18 september,  
16 oktober, 13 november en 11 december aanvang 19.45 uur 
Alle klaverjasavonden zijn in de zaal van café Carillon. Inleg € 4,-- voor alle deelnemers is er 
een eindprijs. Tevens is er elke klaverjasavond een verloting met vele prijzen. 
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Samenstelling bestuur 
Voorz.:  T.G.Meijer*   Alberdaweg 1 
   tel. 0657303338  9909 AJ Spijk  
Secr.:   P.Haan    Kleine Belt 39 
   tel. 0653846310  9933 RB Delfzijl 
   e-mail: haan4224@planet.nl 
Pen.mr.:  Vacant (tijdelijk P.Haan) 
Best. Lid:  S.Larkens   Pastorielaan 13 
   tel. 0596-628561  9905 RD Holwierde 
Best. Lid:  J. van der Ploeg  Ripperdaweg 5 
   tel. 0652177842  9909 AT Spijk 
*Zodra zijn gezondheid het toelaat zal T.G.Meijer  zijn bestuurstaak als voorzitter oppakken. 
 
Website: www.hcdekarper.nl  Websitebeheerder: vacant 
 
Bankrek.nr. H.C. De Karper: 
Bankrek.nr. NL75 RABO 0148 5624 50 
 
Adres clubcafé Carillon:    
‘t Loug 23 
9909 AB Spijk tel. 0596-592975 
 
Privacystatement 
Zie hiervoor de website  
 
Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de H.C.”De Karper” loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Sportvisserij Groningen - Drenthe verplicht ons echter om voor 1 oktober van het lopend jaar 
de mutaties voor het volgend jaar op te sturen i.v.m. uitgifte van de Vispassen.  
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan wel wijzigingen door te geven, verzoeken 
wij u dit voor 1 oktober 2020 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris te melden.  
 
Verhuizing 
Als u gaat verhuizen is het van belang dit te melden aan de secretaris zodat  
Sportvisserij Groningen – Drenthe op de hoogte gebracht kan worden.  
 
Contributie-inning door Servicebureau Ledenadministratie Verenigingen 
In 2017 hebben wij onze ledenadministratie/contributie-inning uitbesteed aan het 
Servicebureau Ledenadministratie Verenigingen van Sportvisserij Groningen – Drenthe en zal 
de contributie-inning via de federatie lopen.  
Algemeen 

- Sportvisserij Gr. – Dr. en de vereniging is deze service aangegaan tegen een 
handelingsprijs van € 5,00 per lid voor degenen die per acceptgiro betalen en  
€ 0,75 voor een lid die een lopende machtiging heeft afgegeven. 

- Afdracht aan Sportvisserij Gr. – Dr. voor een Vispas 2020 (kaal):  
senior leden € 25,00 / junior leden € 9,25 

- verenigingscontributie per lid bedraagt voor 2020 € 6,50 en voor 2021 € 7,50 
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- Leden kunnen hun vragen/klachten rechtstreeks bij de federatie melden via 
info@vissen.nl of te bellen met naar 0592 542890. 

 
Administratiekosten/herinneringskosten 

- De 1e herinnering wordt in de maand februari verstuurd. Het bedrag op de 
herinnering acceptgiro wordt met  € 1,50 verhoogd als zijnde herinneringskosten. 

- De 2e  herinnering wordt in de maand april verstuurd. Het bedrag op de herinnering 
acceptgiro wordt met  €2,50 verhoogd als zijnde herinneringskosten.  

- Leden die hun geld laten storneren, nadat ze de VISpas hebben ontvangen, krijgen 
ook de herinnering. Als ze deze niet betalen krijgen ze een aparte brief met twee 
opties:  
1. Geld overmaken inclusief de administratiekosten van € 5,-  
2. Eventueel de opgestuurde VISpas retourneren naar Sportvisserij Groningen -
Drenthe 
 

Uitlevering VISpassen 
- De verzending van de VISpassen, gaat om de twee weken. 
- De eerste twee zendingen van betaalde VISpassen worden voor 1 januari bij de leden 

bezorgd. 
- De leden die voor 5 december betalen, hebben de VISpas voor 1 januari in huis. 

 
Contributie en afdracht voor 2020 (zelfde als voor 2019) 
Contributie-inning voor een volgend jaar vindt plaats begin november van het lopend jaar.  
 
    2020 
soort lidmaatschap soort pas Verenigings Afdracht aan    totaal 
    contributie HSF     
Senior lid Vispas 6,50  25,00 + 0,75/5,00   32,25 of 36,50  

Sublid 
Bewijs van 
lidmaatschap 6,50  0   6,50 

Jeugdlid t/m 13 jaar* Jeugdvispas 6,50  9,25 + 0,75/5,00   16,50 of 20,75  
Samen met Vispas Nachtvispas  10,00   10,00 

Samen met Vispas 3e hengel-vispas  25,00   25,00 
 
Opmerkingen:        
• Nieuwe leden betalen eenmalig € 2,30 extra bij aanmelding met Voorlopige Bewijs van 

Lidmaatschap i.v.m. af te dragen administratie-kosten. Bij online aanmelden worden deze 
kosten niet in rekening gebracht. 

• Met de Vispas kun je in Nederland vissen in alle wateren genoemd in de bijbehorende 
Lijst van Viswateren. In vele wateren mag men ook ’s nachts vissen indien men in het 
bezit is van een Nachtvispas. Zo mag ook in vele wateren met een 3e hengel gevist worden 
indien men in het bezit is van een 3e Hengel-vispas (toestemming).  

• *Jeugdlid is men t/m 13 jaar. Is men op 1 jan. nog geen 14 jaar, dan is men nog het hele 
jaar jeugdlid.  
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• ** Voor jeugd beneden de 14 jaar een jeugdvergunning, zie verder bij de jeugdige visser 

en de juiste documenten. 
• Bij vervanging van de Vispas (verlies e.d.) bedragen de kosten voor vervanging € 3,50 
 
De jeugdige visser en de juiste visdocumenten 
De jeugd beneden de 14 jaar heeft in principe geen JeugdVispas nodig als gevist wordt met 
ten hoogste één hengel met als aassoorten: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm,  
maden en nabootsingen daarvan.  
Formeel is het zo dat als de jeugd onder de 14 jaar vist met één hengel en aangewezen 
aassoorten in vijvers, maren, kanalen en meren dan heeft men daar een jeugdvergunning 
(kosten € 0,25) voor nodig.  
Indien de jeugd beneden de 14 jaar gaat vissen met meer dan één hengel en/of met andere dan 
genoemde aassoorten, b.v. aasvisjes, kunstaas voor het vissen op roofvis,….enz., dan heeft 
men ten alle tijden een JeugdVispas nodig. Hiervoor wordt men of is men jeugdlid van een 
visvereniging. 
Vanaf 14 jaar heb je ten alle tijden een Vispas nodig en ben je senior lid.  
 
 
 

 
  


