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In deze nieuwsbrief:
Vacature voorzitter.
Info AlkmaarPas, HuygenpPas en MeedoenPas

Vacature: voorzitter
Onze voorzitter-André Claessen- zag zich om persoonlijke reden genoodzaakt zijn
functie per direct(18 november 2021) neer te leggen. Formeel blijft hij aan tot de
volgende Algemene Ledenvergadering, die gepland staat voor di. 22 maart 2022.
Tot dan zal Joop van Boxtel als vicevoorzitter zijn taken in de praktijk waarnemen.
Ook heeft Joop van Boxtel de functie van secretaris overgenomen van Stefan
Rekers, die door verhuizing zijn functie had opgegeven.
E.e.a. betekent, dat we een nieuwe voorzitter zoeken.

Vacature:
H.S.V. Alkmaar en omstreken zoekt een voorzitter.
Korte functie-omschrijving:
Vertegenwoordigen van de vereniging naar binnen en buiten (o.a.
gemeente, federatie, waterschappen en onze leden)
Leiden van de vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur
(1x per mnd.) en de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Bepaalt van het beleid binnen de vereniging, samen met de andere
bestuurders.
Houdt (toe)zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging.
Coördineert en delegeert de bestuurstaken, op een stimulerende
wijze.
Wie zoeken wij?
Iemand met de volgende eigenschappen:
affiniteit tot de hengelsport;
vermogen tot delegeren;
goede contactuele en sociale vaardigheden;
bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring.
Is het iets voor u? Of wilt u meer informatie? Wilt u een bestuursvergadering
bijwonen?
Stuur dan een mailtje naar onze secretaris: secraeno@xs4all.nl .

AlkmaarPas en Meedoenpas
De meeste leden van onze vereniging zijn bekend met de door de gemeente
Alkmaar verstrekte AlkmaarPas. Een aantal betaalt al jaren hiermee zijn of haar
contributie, 3e hengelvergunning of abonnement op Het Visblad mee.
Wat nog niet iedereen weet, is dat je sinds een paar jaar ook bij ons op kantoor kan
betalen met de MeedoenPas en Huygenpas van de gemeentes Langedijk en
Heerhugowaard.
Kunt u niet op kantoor komen, stuur dan een mailtje naar hsvadmin@xs4all.nl, dan
proberen we het online te regelen.
Let op: het betreft hier de door de gemeentes verstrekte passen.
Dus niet de gekochte passen voor kortingen etc..

Opzeggingen en adreswijzigingen
Opzeggen kan tot uiterlijk 1 oktober!
Adreswijzigingen en opzeggingen (ook voor Het Visblad) stuurt u naar:
ledenadministratie@vispas.nl
Vergeet niet uw volledige lidnummer (staat op de Vispas) te vermelden (07347...…)

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u hsvadmin@xs4all.nl toe aan uw adresboek.

