
Provinciale jeugddag Oost Vlaanderen 

11 of 12 juli 2016   Visvijvers Melle  

Praktische info & dagprogramma  

Inschrijven en details: info@sportvisserijvlaanderen.be of bel 0473 98 43 15 (Roef Robert 

jeugdverantwoordelijke O-VL).Betalingen worden enkel via de rekening Sportvisserij Vlaanderen geregeld. 

Schrijf per deelnemer dat u wenst in te schrijven 12 euro over op rekeningnummer IBAN BE11 7755 3767 3748 

/ BIC GKCC BE BB, op het volgend adres: Sportvisserij Vlaanderen – Astridlaan 30 – 8370 Blankenberge met 

duidelijke vermelding van; voorkeursdag melle 11 of 12 juli 2016, naam voornaam van het 

kind,adres,geboortedatum, telefoon of gsm, eventueel medisch info, (als mededeling). 

Leeftijd van deelnemer: toegestaan vanaf 7- tot 17 jaar. 

 Afspraakadres:  Geraardsbergse Steenweg ( z/n) ter hoogte nr 16   9090 melle. Aan de watertoren in witte tent. 

Timing: van 9.00 tot 17.00. Gratis opvang van 8.30 tot 9.00 en van 17.00 tot 17.30. 

Aftekenlijst:  een aanwezigheidslijst is voorzien, ouder  dient  bij aankomst- en afhaling deze lijst te paraferen. 

Maaltijden: deelnemers brengen eigen lunchpakket mee. Wij bieden twee tussendoortjes per dag, koek en fruit. 

                     Water is steeds gratis beschikbaar. Andere dranken 1 euro. 

Verzekering: Alle deelnemers, evenals alle vrijwillige medewerkers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 

Annulatie:  in geval van ziekte of ongeval kan geannuleerd worden. Gelet op de lage deelnamekost en de  

                      administratiekost wordt inschrijvingskost niet  terugbetaald. 

Medische problematiek:  dient gemeld bij de inschrijving van de deelnemer. 

                                                                                  Progamma 

Voormiddag:      PP- presentatie met ingelaste korte onderbrekingen  ( module 1. Starten met vissen). 

  Knopen van eigen vistuig, uiteraard onder deskundige begeleiding van onze medewerkers. 

Middagmaal:     middagpauze en omstreeks 12.00 lunchen.  

 Namiddag:         praktische  eerste vissessie, met eigen geknoopt vistuigje. We vissen op kleine vis, opnieuw  

  onder deskundige begeleiding van onze medewerkers. De vissessie eindigt omstreeks 16.30. 

  Tuigjes opwinden en hengel afbouwen. Deelnemers afhalen normaal om 17.00. 

Aanbevolen:            - sportschoenen met goede gripzool. 

  -  donkere T-shirt. Absoluut geen witte kleur. Neus- en kleine handdoek ofwel een propere vod. 

-  petje en huidbescherming tegen de zon. We hopen op een schitterende dag,  eventueel, regenlaarzen en een regenjasje         

voor mocht het regenen.   

Wij, het jeugdteam, kijken uit naar deze dag opgedragen aan de jeugd en wensen onze bengels met hengels een 

leerrijke , ontspannende en leuke dag. Namens alle medewerkers Sportvisserij Vlaanderen: tot aan de oever te  

Melle!  



           

 

 


