
Infoblad: Opleidingsdag Hengelstewards – Hasselt 

 

Wanneer:  Dinsdag 18 februari 2020 van 09u00 tot 16u30 

Waar:   Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt) ligt vlak bij het NMBS-station ‘Hasselt’.                 

Adres:  Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt  

Lokaal:   Zaal Ottenbourgs (lokaal 0B5)  

Kostprijs:  Gratis (Gelieve bij aankomst uw lidkaart te tonen in het auditorium bij de opname 
dan de aanwezigheden aub) 

Inschrijven:  

Is verplicht en kan uiterlijk tot en met vrijdag 31 januari 2020. De plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijvingen worden vastgelegd volgens datum en tijdstip van ontvangst. U ontvangt een mail met 
bevestiging van uw inschrijving. 

 

Hoe Inschrijven?  

 Per mail via stewards@sportvisserijvlaanderen.be  vermelding: Hasselt + uw volledige naam 

 Telefonisch via het nummer 050.41.40.77 (secretariaat) enkel tijdens de kantooruren. 

 

Aanmelden in het gebouw: 

 Gelieve u bij aankomst aan te melden aan de receptie. Op vertoon van uw identiteitskaart 
ontvangt u een bezoekerspas waarmee u toegang krijgt tot dit overheidsgebouw.                                  
(= standaard procedure). Volg dan de verder instructies van de receptionist(e) op aub. 

Programma:  zie tweede pagina aub  

Eten en drinken: 

Gratis aangeboden: koffiekoek en koffie (voormiddagpauze) + belegd broodje en een drankje tijdens 
de middagpauze. Water is de hele dag gratis beschikbaar. Géén alcoholische dranken toegelaten. 

Bereikbaarheid: 

Per trein/tram/bus  

Er is een uitgebreid aanbod aan bussen van De Lijn met halte aan het NMBS-station van Hasselt.      
De halte ‘Hasselt Station’ ligt op het Stationsplein, op wandelafstand van het Hendrik van 
Veldekegebouw. 

Per wagen: 

Parkeren is enkel mogelijk in de nabije omgeving. Alle informatie over de bereikbaarheid en 
parkeerplaatsen kan je hier nalezen:                                         
https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-hendrik-van-veldeke 

 



Dagprogramma  

  

09:00 - 09:15  Welkomstwoord 

09:15 - 09:55  Wetgeving: Hengelrechten en toegangsregelingen 

 Pauze  

10:10- 11:00  Ervaringen uit het werkveld 

11:00 - 11:30  Natuurinspectie toegelicht 

11:30 - 11:45  Bespreking namiddagprogramma & pasmoment fluohesjes 

 Middagpauze + kennismaking 

12:45 - 13:45  Omgaan met verbale en fysieke agressie 

Pauze  

13:55 - 15:55  Omgaan met verbale en fysiek agressie in de praktijk 

16:00 - 16:30  Slotbespreking 

 

 

 

 


