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Lidmaatschap voordelen NNVV 

 
 
 

De Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging (NNVV) 

is opgericht in 1980 door een aantal enthousiaste 

vliegvissers. Hun doel om de vliegvissport in al haar 

facetten te promoten en te bevorderen.  

 
24/7 vissen op de plas 

Als lid van NNVV heb je alle dagen de mogelijkheid 

om te gaan vissen op de mooiste plas van Nederland. 

De plas (3,5 hectare) is in eigen beheer vergezeld van 

een clubhuis. Gedurende het jaar zijn er verschillende 

momenten dat er nieuwe forellen wordt uitgezet in de 

plas. Het clubhuis wordt gebruikt om onze activiteiten 

in te houden. 

 
Gratis bindavonden 

Elke eerste dinsdag van de maand wordt er een 

bindavond gehouden. Onder begeleiding van een 

ervaren binder leer je stap voor stap een vlieg te 

binden. Alle leden mogen aanschuiven en gebruik 

maken van de bindmaterialen. 

 
Vliegvis cursus 

De vliegvis cursus is een goede basis voor een 

aspirant lid. Deze cursus wordt verzorgd door eigen 

leden. In deze cursus wordt o.a. aandacht besteed 

aan werptechnieken, basisvaardigheden, vliegbinden, 

kennis over insecten in en op het water. 

 
Vis excursies verweg en dichtbij 

Leden van de NNVV vissen ook op locaties buiten het 

verenigingswater waar de Nederlandse vispas geldt. 

Regelmatig spreken leden met elkaar af om op locatie te 

vissen. 

 
Er worden ook buitenlandse excursies georganiseerd 

door de visexcursie werkgroep. Zij regelt de locatie, 

onderkomen, vergunningen, benodigdheden, etc. Indien 

gewenst kan de bindavond in het thema staan van deze 

locatie. 

 
Activiteiten en evenementen voor leden 

Eens per jaar wordt de Henk de Vogel bokaal 

georganiseerd. Dit is een wedstrijd voor NNVV leden. 

Onze sponsoren stellen mooie prijzen beschikbaar. 

 
De Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) 

organiseert eens per jaar een voorronde van het 

Nederlandse Kampioenschap Vliegvissen of de finale 

op onze plas. Dan strijden de wedstrijd vliegvissers om 

de Nederlandse titel. 

 
Als vereniging organiseren we regelmatig 

bijeenkomsten waar lekker gegeten en gedronken 

wordt. Voorbeelden hiervan zijn een kersdiner en 

een barbecue. 

Beheerdiensten 

Leden zijn verplicht om 3 dagdelen beheersdiensten 

in een jaar te draaien. Dit houdt in dat je gastvissers 

ontvangt en de catering in het clubhuis verzorgd voor 

de bezoekers van de plas op die momenten. Verder 

draag je zorg voor het schoon houden en schoon 

achterlaten van het clubhuis. 

 
Je geeft jouw gewenste dagdelen door aan de 

hoofdbeheerder die deze vastlegt in de jaar agenda. 

Lukt het niet om je dienst te vervullen dan wordt je 

geacht om te ruilen of zelf een vervanger te vinden. 

Indien je je dienst verstek laat gaan dan word je €25 per 

dagdeel in rekening gebracht. Gebeurd dit een 3e  keer 

dan raak je je NNVV lidmaatschap kwijt. 

 
Algemene leden Vergadering (ALV) 

Eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering 

gehouden waar je geacht wordt aanwezig te zijn. Hier 

stemmen de leden op besluiten en/of een nieuwe 

bestuur. 

 
Klusdagen in en rond de plas en clubhuis Van 

de leden wordt gevraagd om mee te helpen aan 

het onderhoud van de plas, het clubhuis en de 

ruimtes eromheen. Alle informatie betreffende 

beheersdiensten staan in het huishouderlijkreglement 

en beheerreglement. 

 
Limaatschap kosten 

De NNVV kent een leden plafond van 100 mensen. Het 

lidmaatschap bedraagt €200 per jaar. Deze wordt per 

kwartaal van je rekening afgeschreven op basis van 

automatisch incasso. 

 
Aanmelden als lid 

Via de website: https://noord-nederlandse-vliegvis-

vereniging.nl/  kan je je aanmelden als lid. In het 

formulier wordt gesteld dat je de statuten en de 

reglementen kent. Verder wordt gevraagd om 

toestemming te geven om je pasfoto te gebruiken voor 

het smoelenboek. Er wordt een borg gevraagd voor de 

sleutel die toegang geeft tot het clubhuis. De beheerder 

geeft deze sleutel zo snel mogelijk na aanmelding en 

bij betaling van 

€25 borg. De borg krijg je retour bij beëindiging van je 

NNVV-lidmaatschap. 

 
Leden inlog op de website 

Hier krijg je toegang tot bindinstructies, notulen, 

reglementen, statuten en informatie over de algemene 

leden vergadering (ALV). Verder zijn er de verhalen en 

foto’s te vinden van vliegvisactiviteiten op de plas of 

elders. 

 
Via mail op de hoogte 

De leden worden via mail op de hoogte gehouden van 

alle gebeurtenissen binnen de NNVV. 
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