
 

 

NIEUWSBRIEF HSV ’T MOKSE BROEK 2018 
 

 Secretariaat: De Zeis 22 postcode 6562 PN Groesbeek 

E-mail: a.grinsven88@upcmail.nl  telefoon 06-20623972 

 

 
 

 
 

Voor 2018 is de contributie als volgt: 

(S) Algemene Leden (vanaf 19 jaar) NL + DE € 33,00    (geen onderscheid meer tussen 65 en 65+) 

(A) Adspirantleden ( t/m 18  jaar) NL + DE € 28,00 > richtdatum: op 31-12-2017 > nog geen 18 jaar) 

(J) Jeugdleden ( t/m 13 jaar) NL + DE  € 13,50 > richtdatum: op 31-12-2017 > nog geen 14 jaar) 

(E) Extra Vispas    € 12,00 

Bedragen zijn inclusief € 1, - portokosten zodat u de VISpas via de post krijgt toegestuurd. 

 

Uw betaling MET VERMELDING VAN UW LIDNUMMER (Uw lidnummer staat op uw Vispas) 

het liefst z.s.m. doch UITERLIJK VOOR 1 OKTOBER 2017 storten op bankrekeningnummer: 

NL06ABNA0466067992 ten name van HSV ’T Mokse Broek te Groesbeek. 

 

De  kosten voor het aanvragen van een VISpas na 1 oktober 2017 zijn voor volwassenen € 5, - en jeugd € 2,50 

duurder in verband met inschrijfkosten. 

 

 

 

Let op > zeer belangrijk:         Gezamenlijke Lijst Nederlandse Viswateren het bekende boekje:  

De Gezamenlijke Lijst Nederlandse Viswateren (boekje) wordt vanaf eind 2018 niet meer automatisch toegestuurd. 

Men kan kiezen uit het boekje of een app op tablet en/of smartphone (via appstore), men moet dit wel persoonlijk  

vóór 30 september 2017 aan Sportvisserij Nederland mededelen hetzij via website www.viswaterlijst.nl of bellen 

naar 030-6058400. Je bent verplicht dit zelf te regelen de vereniging kan dit niet voor u doen. 

 

 

 

Mededeling afgifte VISpas:  

Wij hebben geen afhaaladressen meer, en zijn dus genoodzaakt om alles per post te versturen waarvoor wij € 1,- in 

rekening brengen. Alle betaalde Vispassen worden in de maand december verstuurd. 

 

Wilt u geen lid blijven e/o heeft u inmiddels al opgezegd?  

Dan hoeft u verder niets te doen, en kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen, u wordt dan automatisch 

einde van dit jaar als lid afgemeld bij de vereniging en Sportvisserij NL. Opzeggen e/o reageren is dus in dat geval 

niet nodig. 

 

Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 2 februari 2018 in het clubgebouw 

(bovenzaal) van fanfare Wilhelmina adres: Kloosterstraat 11 naast het oude klooster 

en Cultureel Centrum De Mallemolen te Groesbeek aanvang 20.00 uur. 
 

 

Alle overige informatie m.b.t. Bestuur, Uitslagen, Data en Commissies zijn terug te vinden op de site: 
  

mailto:a.grinsven88@upcmail.nl
http://www.viswaterlijst.nl/

