Roofviscommissie
Plug-inn

Voorzitter:
Bert Kerstens
bertkerstens@home.nl
0(031)621572724
Secretaris:
ledenadministratie:
Noël Schmitz
noelschmitz@ziggo.nl
0(031)614283741
Penningmeester
Jan Rutjens
Jan.Rutjens@home.nl
0(031)682632580
Een lidmaatschap is mogelijk
indien u tevens lid bent van
St.Petrus te Weert
Aan- en afmelden als lid moet
schriftelijk of per e-mail
gebeuren bij de ledenadministratie. Per adres :
Noël Schmitz, Schoolstraat 2a,
6096 AS Grathem.
noelschmitz@ziggo.nl
0(031)614283741
De contributie is €10,- per
kalenderjaar en moet worden
overgemaakt op rekening
NL55RABO0135579457
ten name van
Roofviscommissie Plug-inn
Leukerstraat 72 te Weert
onder vermelding van: naam ,
“contributie” en jaar.
Leden die jonger zijn dan 15
jaar zijn vrijgesteld van
contributie.

IBAN/SEPA nr.:
NL55RABO0135579457
BIC nr.: RABONL2U
BANKNAAM: Rabobank

Hallo sportvriend,
Aangezien je dit document hebt geopend gaan we er van uit dat je
geïnteresseerd bent in het vissen op roofvis. Nou je treft het, dat zijn wij
namelijk ook.
Onze commissie houdt zich, in
de meest brede zin, bezig met
het vissen op roofvis.
We hebben op zich geen
doelen, maar we proberen door
het organiseren van ondermeer
visdagen, lezingen en
contactavonden onze hobby
gezamenlijk te beleven.
Gezelligheid en vriendschap
voeren hierbij de boventoon.
Het ongedwongen karakter van
de commissie kun je
ondermeer proeven uit de
manier waarop wij de zaken
organiseren. De activiteiten
worden aangedragen en georganiseerd door de individuele leden. De
organisator is hierbij grotendeels vrij in de manier waarop hij aan de activiteit
invulling gaat geven. Het bestuur beperkt zich tot een rol op de achtergrond.

We willen het lidmaatschapsgeld laag
houden. Houdt er dus rekening mee dat
niet alle activiteiten volledig door Plug-inn
worden betaald. Bij deelname aan
activiteiten wordt een beperkte eigen
bijdrage door ons als vanzelfsprekend
ervaren.
Nou, wat denk je? Is onze commissie ook
iets voor jou? In dit geval nodigen wij jou
hartelijk uit om contact met ons op te
nemen. Houdt er wel rekening mee dat de
commissie onderdeel is van HSV St.
Petrus te Weert. Het lidmaatschap staat
dan ook enkel open voor leden van St.
Petrus.
We wensen je nog vele plezierige visdagen toe,
De visvrienden van Plug-inn.

