INFORMATIE BROCHURE
Alles wat je moet weten
over de NNVV
Belangrijke adressen:
Vliegviscentrum Baggelhuizen - Baggelhuizen 10 - 9405 VD Assen
Telefoon 0592-356525
Email:
info@nnvv.nl
Webpagina: www.nnvv.nl
Facebook:
www.facebook.com/nnvv1980/

Beste - aankomend - vliegvisser,
Wij zijn een actieve vereniging met actieve leden. Dit houdt in dat, als je eenmaal lid bent
geworden van de NNVV, er ook iets van jou wordt verwacht! Wanneer wij iets van jou
verwachten, mag je natuurlijk ook iets van ons verwachten: het staat allemaal in deze
brochure.
Elk jaar wordt er een vliegviscursus georganiseerd voor niet-leden: 6 avonden, inclusief
materiaal, voor € 90,-.
Op deze cursus word je het werpen aangeleerd of bijgeschaafd, daarnaast wordt het
vliegbinden onder de loep genomen en er wordt afgesloten met het vissen op de
regenboogforel in onze plas.
Je kunt je hiervoor via onze website opgeven: www.nnvv.nl/vliegviscursus
Gedurende de gehele 6 weken cursusduur mag elke cursist gratis vissen in onze mooie plas en
natuurlijk nu al door een (dagdeel-)vergunning te kopen.
De volgende onderwerpen worden hierna behandeld:
•
•
•
•
•

Het doel en de activiteiten van de vereniging
Gastvissers en de bijbehorende visvergunningen
Het beheer van de plas en het clubgebouw
Het lidmaatschap en de contributie
De organisatiestructuur van de vereniging

1. Het doel van de Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging (NNVV)
De vereniging stelt zich ten doel “het vliegvissen in de meest algemene zin te promoten”.
Daarnaast erkent ze het belang van een landelijke organisatie door daarin actief te
participeren (zowel in bestuurlijk opzicht als op het gebied van activiteiten). Naast het
algemene doel exploiteert de NNVV een eigen viswater met clubhuis in het
recreatiegebied Baggelhuizen bij Assen, dat dienstdoet als vliegviscentrum.
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2. De activiteiten van de NNVV
Leden kunnen in de vereniging aan een scala aan activiteiten deelnemen: Eén keer per maand
is er een bindavond en daarnaast is er geregeld een andere informatieve bijeenkomst. Met
enige regelmaat wordt er voor de leden onder andere werpinstructies verzorgd. Deze instructies
zijn zowel voor de beginnende vliegvisser als voor de gevorderde. De werkgroep Vliegviscursus
organiseert deze instructies.
Bindavonden:
De bindavonden hebben een wisselend thema. De avond wordt begonnen met een korte uitleg
van de voor die avond te binden vlieg of de bindtechniek. Verder een bespreking over “Waar en
wanneer” kan de vlieg worden ingezet? In welke levensstadia komt het na te bootsen insect
voor? En vaak vertoont de "voorbinder" een filmpje ter ondersteuning van die avond.
Vooraf krijg je natuurlijk bericht welke materialen er moeten worden meegenomen. Beginnende
binders krijgen hulp van de ervaren binders binnen de club.
Bijeenkomsten:
De bijeenkomsten worden meestal ’s avonds gehouden. Op deze avonden worden er onder
andere lezingen en films vertoond van vliegvis-belevenissen. Ook worden er vliegvissers van
buiten de vereniging uitgenodigd om over een speciaal onderwerp te praten. Bovendien houden
we jaarlijks een of meer themadagen, hierbij moet je denken aan 'hengelbouw' of een dag die
in het teken staat van een bepaald land. Zo hebben wij al bezoek gehad van Denen, Fransen,
Noren en Ieren. Zij verzorgden een presentatie over de vliegvismogelijkheden in hun land.
Een jaarlijks weerkerend hoogtepunt is de “strijd” om de Henk de Vogel bokaal.
Dit is een informele clubwedstrijd met een hoog gezelligheidskarakter, waarvan de winnaar
wordt bekroond met een prachtige wisseltrofee, vernoemd naar een voormalige voorzitter van
onze club.
Vistrips:
We organiseren op gezette tijden vistrips in Nederland, maar ook bijvoorbeeld naar Duitsland of
Denemarken. Eens in de twee/drie jaar wordt er een reis georganiseerd. Zo zijn een aantal
leden bijvoorbeeld in 2015 naar de Glomma in Noorwegen geweest. In 2017 is een groep zelfs
in Mongolië.
Seizoenopening/sluiting:
Aan het begin (±15 oktober) en eind (±15 maart) van het seizoen zijn er de zogenaamde
seizoen openingen/sluitingen. Rondom het viswater en het clubhuis is het dan vooral een
gezellig samenzijn, veel vissen, sterke verhalen en genieten van een gezellige clubbarbecue.
Exploitatie eigen viswater:
De vereniging beschikt over een eigen viswater en clubhuis. Het terrein wordt gehuurd van de
gemeente Assen. De visplas is ongeveer 3,5 hectare groot en is bezet met onder meer
regenboogforel. Afhankelijk van de vangstresultaten wordt er nieuwe forel uitgezet.
We zorgen ervoor dat het bestand aan forellen altijd tussen de 400 en 500 kg is.
Voorwaarden voor vissen in de plas voor leden:
In de statuten is geregeld dat er door de leden gratis mag worden gevist, bij voorkeur met de
vliegvishengel en slechts bij uitzondering met een andere techniek. Voor leden is er geen
gesloten seizoen en ook gelden de reguliere openingsuren niet!
Als lid kun je dus 24/7 vissen op onze eigen plas...
Wil een lid anders vissen dan met een vliegvishengel, dan kan dat, echter onder dezelfde
voorwaarden zoals deze voor de gastvissers gelden! (Zie 'vergunningen').
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Mediatheek:
De NNVV beschikt over een eigen mediatheek waarvan alle leden gebruik kunnen maken. We
zijn geabonneerd op een aantal buitenlandse vliegvisbladen, daarnaast zijn er mooie boeken en
DVD’s te leen. We maken gebruik van een digitaal uitleensysteem voor onze leden. De
bibliotheek is geopend tijdens bijeenkomsten en bindavonden.
Vergunningen:
Gastvissers kunnen ook gebruik maken van de plas en mogen zowel met de vliegvishengel als
met een andere vistechniek de vis aan de schubben komen. Zij kopen een vergunning per
dagdeel (4 uren). Een dagdeel loopt van 8.30 - 12.30 uur en 12.30 -16.30 uur.
Van 15 oktober tot 15 maart zijn wij voor gastvissers door de week gewoon open van 8.30 - 17.00
uur, echter op zaterdagen en zondagen van 10.00 tot 16.00 uur.
Wij stellen een drietal vergunningen voor gastvissers beschikbaar, te weten;
a. Normale vergunning
b. Vliegvis vergunning
c. Jeugd vergunning
De vergunningen moeten per dagdeel worden gekocht. De prijzen van de diverse vergunningen
staan vermeld op de vergunningen.
a. De normale vergunning
De voorwaarden voor een gewone vergunning zijn:
• Vissen met een minimale lijndikte van 0,16 mm of 1,2 kg trekkracht;
• Voeren is niet toegestaan;
• Alle gevangen forel moet direct aan het water onttrokken, meegenomen en vóór
het schoonmaken afgerekend worden tegen de geldende prijs per kilo.
• Niet vissen in de zone voor vliegvissen en niet in de beek;
Bij het niet naleven van deze regels neemt de beheerder de vergunning in.
b. De vliegvis vergunning
Niet bij de NNVV aangesloten vliegvissers kunnen een vliegvisvergunning kopen. Zij hebben voor
de duur van de vergunning dezelfde visrechten en plichten als de leden.
Weerhaakloos vissen is verplicht, de beheerder mag en kan hierop controleren. De forellen
mogen worden teruggezet of worden meegenomen tegen betaling.
c. De jeugd vergunning
Wanneer een kind onder de zestien jaar en onder begeleiding van een volwassene wil vissen in
de plas, dan kan er een jeugdvergunning worden gekocht. Deze vergunning kost € 2,00 per
dagdeel. Wordt deze vergunning gebruikt om te vliegvissen, dan gelden dezelfde regels als bij
een vliegvisvergunning. Indien met andere technieken wordt gevist, dan zijn dezelfde regels als
bij een normale vergunning van kracht.
Vliegvissers die alle forellen willen meenemen en/of die niet weerhaakloos willen vissen kunnen
met een normale vergunning en de daarvoor geldende regels vissen.
Vereniging van Nederlandse Vliegvissers:
Leden van de VNV krijgen een korting op de vergunning, op vertoon van hun geldig
lidmaatschapsbewijs. De kortingen staan aangegeven in het clubhuis.
3. Het beheer van de plas en het clubgebouw
Elk lid moet momenteel 3 dagdelen beheerdienst vervullen. Die diensten moeten worden
ingevuld op de dienstlijst die in het clubhuis hangt of per e-mail aan het hoofd beheer worden
verstuurd. Het invullen van je diensten moet elk jaar voor 1 mei gebeuren. Gebeurt dit niet,
dan worden de diensten door het hoofd beheer ingevuld. Kun je op een ingevuld tijdstip geen
beheerdiensten draaien, dan moet je zelf voor vervanging zorgen.
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4. Lidmaatschap en Contributie
Het lidmaatschap:
Je kunt lid worden van de NNVV door je aan te melden als aspirant-lid via onze website:
http://www.nnvv.nl/aanmelden/. Vervolgens wordt je benaderd door de secretaris die je
verdere informatie, inclusief rechten en plichten, verstrekt.
De eerste zes maanden ben je kandidaat lid. Gedurende deze periode kun je bekijken of je het
lidmaatschap voortzet en hoef je ook nog geen beheerdiensten te vervullen.
Als kandidaat lid gelden dezelfde rechten als voor een gewoon lid, met als enige verschil dat je
geen stemrecht hebt tijdens de algemene of een bijzondere 'algemene ledenvergadering', als
die binnen die 6 maanden plaats vindt.
Opzeggen lidmaatschap:
Wil een lid het lidmaatschap opzeggen, dan moet dat schriftelijk bij de secretaris. Opzegging
van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging, kan slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
Contributie:
De contributie moet voor een jaar worden betaald en is per April 2017 vastgesteld op
€ 120,-. Jaarlijks vindt een inflatiecorrectie plaats op dit bedrag.
Indien je ook een grote vergunning (VISpas) via de vereniging wilt ontvangen, dan moet je dit
bij secretaris of penningmeester opgeven en wordt de contributie verhoogd met een bijdrage
van € 23,-. De contributie wordt geïnd per automatische incasso voor het einde van elk jaar.
Van nieuwe leden verwachten wij, dat ze akkoord gaan met deze wijze van betaling en een
incassomachtiging afgeven.
Sleutelborg:
Ieder lid is verplicht om een borg van € 25,- voor de clubhuissleutel te betalen. Het bedrag
wordt na inlevering van de sleutel, bij beëindiging van het lidmaatschap, geretourneerd.
5. De organisatiestructuur van de vereniging
Het uitgangspunt bij de huidige organisatiestructuur is volgens het bestuur en de leden, dat de
vereniging gedragen moet worden door alle leden. Dit houdt de vereniging dynamisch, is een
waarborg voor nieuwe ontwikkelingen en biedt perspectief voor de toekomst.
Gegeven de wettelijk vastgelegde bepalingen is er onderscheid gemaakt tussen de
verantwoordelijkheden van het bestuur en die van de leden, wat tot uitdrukking komt in de
bestuurlijke inrichting van de vereniging: het bestuur bestaat uit 4 leden, te weten de
voorzitter, de penningmeester, de secretaris en het hoofd beheer.
De leden kiezen de bestuursleden voor een periode van drie jaar. Het bestuur beheert en
coördineert de vereniging. Zij stelt het algemeen beleid op en legt voorstellen aan de leden
voor. De vereniging houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering waarin de leden zich
uitspreken over het gevoerde beleid en de financiële situatie van het afgelopen jaar, over de
plannen en de begroting van het nieuwe jaar, de bestuursverkiezing en voorstellen van het
bestuur en de leden. Elk lid heeft inzicht in de activiteitenkalender op de website.

Werkgroepen:
Het bestuur kan zich laten ondersteunen op een aantal beleidsgebieden door verschillende
werkgroepen.
Deze geven het bestuur advies over verschillende onderwerpen, maar hebben geen
beslissingsbevoegdheid. Wel kennen ze voorbereidende en uitvoerende taken. Werkgroepen
worden gevormd op verzoek van het bestuur, indien het bestuur ondersteuning wenst.
De huidige werkgroepen bestaan uit kleine groepjes leden, die plannen maken of uitvoering
geven aan specifieke taken. Ze komen net zo vaak bijeen als noodzakelijk geacht wordt. Het
werk binnen de ene werkgroep omvat namelijk meer inzet/uren dan de andere.
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In de verschillende werkgroepen wordt een 'voorzitter' gekozen, die verantwoordelijk is
voor de interne organisatie van de betreffende werkgroep en met het bestuur
communiceert. De overige werkgroepleden worden geformeerd uit leden die affiniteit met, of kennis hebben van het werk dat uitgevoerd gaat worden of het beleidsgebied
waarmee de werkgroep zich bezighoudt.
Wij hopen dat je op grond van deze informatie een afweging kunt maken of je lid wilt worden.
Aarzel niet om contact op te nemen met onze secretaris voor meer informatie:
secretaris@nnvv.nl

Het bestuur van de Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging
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