Lidmaatschap, vergunningen, Dagkaarten.
Vergunningen 2016
Vispas: (voor iedereen die in 2016, 14 jaar en ouder word ) geldig van 1 jan tot 31 dec.2016
Dit is de vereniging vergunning voor VVB en HSV aangevuld met de Limburg vergunning.

€ 45,00
Jeugdvispas: voor iedereen die in 2016 niet ouder word dan 14 jaar
Geldig van 1jan. Tot 31 dec. 2016.

€ 12,50

Dagkaarten:
Zijn bij de bekende voorverkoop adressen KLIK HIER verkrijgbaar.
Tevens is er de mogelijkheid om bij hengelsport “Splash” een formulier “aanvraag vispas”
te kopen, deze kan men invullen en binnen twee tot vier weken krijgt men dan de vispas
thuisgestuurd.
Kosten bij hengelsport Splash zijn :
€ 45,00

Uitleg over Vispas:
Met de jeugd vispas van onze club kan ieder jeugdlid met twee hengels op onze vijvers
Vissen, en op de openbare wateren zoals maasplassen en kanalen( zie boekje).
Indien men in het bezit is van een andere vispas, (andere vereniging en of de kleine vispas)
moet men een dag vergunning kopen of een vispas (dus lidmaatschap) van onze vereniging
om op onze vijvers te vissen.
Men kan een formulier voor aanvraag van de vis pas krijgen bij hengelsport Splash, of na een
afspraak afhalen bij Jan. Buttolo, 0613895095 of via j.buttolo@home.nl tevens is het
mogelijk, indien u vorig jaar lid bent geweest van onze vis club, dat bij Jan Buttolo uw vis
pas gereed ligt.

Voor overige info en vragen kunt u contact opnemen met :
Jan. Buttolo:
Dautzenbergstraat 8, 6351 LS, Bocholtz.
Telf. 0613895095 / 045-5443944.
E-mail:j.buttolo@home.nl/jan.buttolo@gmail.com
En via internet op : www.vispas .nl
Wettelijke vistijd is van 1 uur voor zonsopgang t/m 1uur na zonsondergang.
Gelegenheid tot nachtvissen” op aanvraag voorleden “ in de maanden Juni-juli-augustus.
Denk aan legitimatiebewijs.!!!!!!

Dagkaarten(voorverkoop )
Recpt. Bungalopark
Sigarenwinkel Janssen.
Sigarenwinkel Laval

Simpelveld/kruinweg 1 6369 TZ
Simpelveld /Irmstraat 25, 6369 VL
Bocholtz /Dokt.Nolenstraat 25 GL

